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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, 
karena atas rahmat dan hidayah-Nya dapat disusun 
modul Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA} 
untuk Penghulu di lingkungan Departemen Agama. 
Penyusunan modul ini dimaksudkan sebagai bahan sosi
alisasi PPA untuk kelompok peserta penghulu dan me
rupakan pengembangan materi PPA serta merupakan 
satu kesatuan dengan modul sebelumnya yaitu modul 
untuk Penyuluh Agama, Guru dan Widyaiswara. 

Penyusunan modul ini dilakukan dengan terlebih 
dahulu melalui proses pembahasan dalam Workshop 
yang dihadiiri oleh pa ra pakar, akademisi, dan praktisi di 
bidang pengawasan. Khusus untuk Penghulu, modul ini 
berisi pokok bahasan sebagai berikut: 
1. Pengenalan Program PPA; 
2. Hakikat Penciptaan Manusia; 
3. Pelayanan Kepenghuluan; 
4. Penyimpangan dan Penanggulangannya. 

Sebagai lampiran telah disusun tentang dalil-dalil 
ajaran agama Islam tentang pengawasan yang merupa
kan landasan moral dan etika bagi umat beragama. 

Semoga modul ini bermanfaat bagi pengembangan 
program Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA} 
pada masa mendatang. 
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Tujuan Pembelajaran Umum 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan para penghulu da
pat memahami dan mengimplementasikan materi PPA dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari serta menyampaikan kepada 
masyarakat, sehingga para penghulu selaku unsur penye
lenggara negara terbebas dari perbuatan/praktik korupsi, ko
lusi, dan ne otisme KKN serta en im an an lainn a. 



BAB I. PENDAHULUAN 

Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan para penghulu dapat: 
1. Menjelaskan pengertian dan sejarah PPA; 
2. Menjelaskan maksud dan tujuan; 
3. Menyebutkan sasaran PPA; 
4. Menjelaskan metode, dan pendekatan dalam PPA. 

A. Latar Belakang 
Agama mempunyai peran yang sangat penting dan 

strategis dalam program pembangunan nasional, yaitu se
bagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pemba
ngunan nasional. Agama sebagai sistem nilai harus dipaha
mi dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga. dan ma
syarakat. Hal ini dimaksudkan agar agama dapat menjiwai 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aga
ma mempunyai daya konstruktif, regulatif, dan reformatif 
dalam pembangunan tatanan kehidupan manusia. Peng
amalan agama yang baik dapat menjadi daya tangkal yang 
efektif terhadap kecenderungan berperilaku menyimpang, 
mengumbar hawa nafsu. bertindak di luar batas kemanu
siaan dan/atau hukum yang berlaku, melakukan kolusi, 
korupsi, dan nepotisme serta perilaku negatif lainnya. 

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen ha
rus mampu memberikan konstribusi dalam mendukung ke
lancaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional 
yaitu mampu mencegah penyimpangan, pemborosan, pe
nyelewengan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 
pelaksanaan tugas organisasi. Pengawasan yang dilaksa
nakan selama ini baik pengawasan fungsional, pengawasan 
melekat, pengawasan masyarakat, maupun pengawasan le
gislatif belum mampu mencegah tindakan KKN dan penyim
pangan lainnya. 
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Departemen Agama melalui lnspektorat Jenderal me
nawarkan program PPA sebagai alternatif pengawasan 
yang efektif. Program PPA merupakan alternatif jawaban 
terhadap kondisi krisis multidimensi yang melanda berbagai 
aspek kehidupan. Krisis multidimensi berasal dari krisis 
etika yang mengabaikan nilai-nilai agama, disusul oleh kri
sis hukum, ekonomi, dan politik yang menimbulkan ketidak
percayaan di antara elemen bangsa dan berujung kepada 
krisis moral bangsa. Kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk 
antara lain ditandai dengan kemerosotan nilai tukar rupiah 
di pasar global, lilitan hutang luar negeri, dan pengangguran 
pada usia kerja. Kondisi sosial budaya yang rentan, perbu
atan korupsi pada berbagai lapisan masyarakat, kolusi dan 
nepotisme oleh penguasa negara, generasi muda yang pu
pus harapan karena narkoba dan sebagainya merupakan 
refleksi akibat krisis dimaksud. 

Oleh karena krisis multidimensi diakibatkan oleh penga
baian nilai-nilai agama yang berujung pada krisis moral 
bangsa, maka untuk kelancaran dan keberhasilan pemba
ngunan nasional dalam segala bidang sangat diperlukan 
pengawasan dengan pendekatan agama. PPA merupakan 
upaya penanaman nilai-nilai agama dengan sentuhan hati 
nurani sehingga mendorong seseorang untuk berbuat keba
jikan, merasa malu dan berdosa untuk melakukan penyim
pangan. Dengan demikian melalui PPA diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam melaksa
nakan tugasnya. 

PPA memiliki daya dorong dan kontrol yang sangat ku
at untuk membangun kejujuran, keterbukaan, keadilan, ke
tulusan, dan semangat keadilan yang tinggi pada diri setiap 
aparatur pemerintah. PPA juga memiliki daya tangkal untuk 
menghindari manipulasi dalam berbagai bentuk dan modus 
operandinya, karena pengawasan timbul dari dalam dirinya. 
Pengawasan yang berangkat dari kesadaran beragama de
ngan dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah swt diha
rapkan akan lebih efektif. 
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Salah satu unsur penyelenggara negara yang sering 
menjadi sorotan masyarakat dalam hal perilaku KKN adalah 
penyelenggara negara yang bergerak di bidang pelayanan 
masyarakat, di antaranya adalah penghulu. Tugas dan 
fungsi penghulu yang rentan terhadap praktik KKN adalah 
pelayanan nikah dan rujuk. Perilaku KKN terjadi antara lain 
karena prinsip standar layanan dan biaya tidak diterapkan. 

Guna menghindari perilaku KKN oleh para penghulu, 
program PPA sangat relevan untuk disosialisasikan. Hal ini 
karena keterpurukan bangsa pada dasarnya disebabkan 
oleh krisis etika yang sarat dengan muatan nilai agama. 
Oleh karena itu perlu dirancang modul bagi penghulu. 

Modul PPA untuk penghulu terdiri atas 5 bab: 
Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, pengerti

an istilah, PPA dan perkembangannya, maksud, 
sasaran, metode dan pendekatan dalam PPA, 
rangkuman, dan kajian masalah. 

Bab II Hakikat penciptaan manusia, meliputi pencipta
an manusia, fitrah manusia, dan rangkuman. 

Bab Ill Pelayanan kepenghuluan, meliputi penghulu se
bagai aparatur negara, penghulu sebagai pela
yan masyarakat, peran penghulu dalam mewu
judkan keluarga sakinah, kode etik penghulu, 
profil penghulu ideal, dan rangkuman. 

Bab IV Penyimpangan dan penanggulangannya, meli
puti modus penyimpangan penghulu, penanggu
langan preventif, penanggulangan represif, dan 
rangkuman. 

Bab V Penutup. 

B. Pengertian lstilah 
1. Pengawasan: upaya pengamatan yang dilakukan seca

ra sistematik untuk menjamin pelaksanaan kegiatan 
atau tugas organisasi berjalan sesuai dengan rencana. 
peraturan perundang-undangan serta memenuhi asas 
efisiensi dan efektivitas. 
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2. Pernikahan: ikatan lahir batin antara seorang pria de
ngan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berda
sarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. 

3. Penghulu: jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang 
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak se
cara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan 
pengawasan nikah dan rujuk serta kegiatan kepenghu
luan. 

4. Korupsi: perbuatan setiap orang yang dengan sengaja 
melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau 
orang lain atau suatu korporasi (kumpulan orang atau 
kekayaan yang terorganisasi) yang dapat merugikan 
kelangsungan negara atau perekonomian negara. 

5. Kolusi: permufakatan atau kerjasama secara melawan 
hukum antar penyelenggara negara dan/atau pihak lain 
yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau nega
ra. 

6. Nepotisme: setiap perbuatan penyelenggara negara 
secara melawan hukum yang menguntungkan kepen
tingan keluarga dan/atau kroninya di atas kepentingan 
masyarakat, bangsa, dan negara. 

7. Penyimpangan: setiap perilaku yang dinyatakan seba
gai suatu pelanggaran terhadap norma kelompok atau 
masyarakat serta pelanggaran terhadap peraturan per
undangan. 

C. PPA dan Perkembangannya 
Pengawasan dengan pendekatan agama adalah kegia

tan pengawasan dengan menyampaikan pesan moral yang 
dilandasi nilai agama. Beberapa simpulan yang dapat dipa
hami dari pengertian PPA adalah: 
1. Pemberdayaan pengawasan melalui sosialisasi pema

haman dan kesadaran pengawasan pada seluruh lapis
an masyarakat. 

2. Nilai agama yang dihayati dan diamalkan sebagai alat 
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kontrol dalam pelaksanaan tugas aparatur negara. 
3. Pertumbuhan sikap positif bagi petugas pengawasan 

dan pihak yang diawasi sehingga menghasilkan budaya 
kerja keras dan budaya malu berbuat dosa. 

4. Perwujudan sifat kemitraan yang dilandasi dengan pe
nyampaian pesan kebenaran dan kesabaran. 

5. Manfaat PPA dalam pemberdayaan berbagai bentuk 
pengawasan. 

Program PPA merupakan kelanjutan dari program se
belumnya yang dikenal dengan sebutan Penyebarluasan 
Pengertian dan Kesadaran Pengawasan Melalui Jalur Aga
ma (PPKPMJA) yang digagas sejak tahun 1985. Kegiatan 
PPKPMJA dilaksanakan berdasarkan petunjuk Wakil Presi
den RI tentang Paket Penerangan mengenai Penyebarluas
an Pengertian dan Kesadaran Pengawasan tanggal 7 No
vember 1984. Paket tersebut disusun bersama oleh Menteri 
Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 
Agama, Jaksa Agung, dan Kepala BP-7 Pusat pada tanggal 
17 September 1985. Hal tersebut dimaksudkan sebagai 
rintisan awal atau sebagai pedoman umum dalam penye
barluasan pengawasan melalui berbagai jalur. 

Satu di antara jalur yang ditetapkan dalam paket pene
rangan tersebut adalah jalur agama yang pelaksanaannya 
diserahkan kepada Departemen Agama. Atas dasar terse
but Jahirlah program PPKPMJA. 

Kegiatan PPKPMJA sejak awal kelahirannya hingga 
saat disempurnakan menjadi PPA tahun 2003 adalah se
bagai berikut: 
1. Menerbitkan buku Petunjuk Pelaksanaan PPKPMJA 

yang didistribusikan antara lain kepada satuan organi
sasi Departemen Agama pusat dan daerah, majelis 
agama, sejumlah departemen dan lembaga pemerintah 
nondepartemen. Buku PPKPMJA selanjutnya menjad i 
referensi utama dalam setiap acara diskusi PPKPMJA. 
Untuk mendukung materi, buku tersebut dilengkapi de
ngan dalil-dalil dari berbagai agama. Kata pengantar 
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disampaikan oleh setiap majelis agama tingkat pusat, 
yaitu MUI, PGI, KWI, PHDI, dan Walubi. 

2. Menyelenggarakan penyuluhan PPKPMJA yang men
jangkau hampir semua provinsi di Indonesia dengan 
penanggung jawab pelaksana Kanwil Departemen Aga
ma setempat. Terdapat sejumlah Kanwil yang melaku
kan penyuluhan lebih dari satu kali. Penyuluhan dilan
jutkan ke tingkat kabupaten dan kota dengan penang
gung jawab pelaksana Kepala Kandepag Kabupaten/ 
Kata. Sebagian besar penyuluhan dibiayai oleh lnspek
torat Jenderal Departemen Agama dan sebagian lain
nya dibiayai oleh penyelenggara setempat. 

3. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga penyuluh 
PPKPMJA bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai 
Departemen Agama. Pelatihan dilaksanakan dalam ku
run waktu tiga tahun yang diikuti oleh para pejabat De
partemen Agama, pejabat departemen lainnya, serta 
utusan dari berbagai majelis agama. Tenaga penyuluh 
dilibatkan dalam kegiatan PPKPMJA. Hasil pengamat
an memperlihatkan bahwa penyuluhan PPKPMJA men
dapat tanggapan positif dari para peserta karena dipan
dang sebagai kegiatan baru yang menarik dan berdam
pak positif bagi kinerja instansi. 

Berdasarkan masukan selama penyuluhan PPKPMJA 
dipandang perlu langkah penyempurnaan. Setelah melalui 
beberapa pembahasan, diputuskan untuk melakukan pe
nyempurnaan PPKPMJA menjadi pengawasan dengan pen
dekatan agama yang disingkat PPA. Penyempurnaan terse
but antara lain: 
1. Paket materi dikembangkan dari juklak menjadi sebuah 

modul yang lebih representatif untuk kegiatan pembe
lajaran. Tahap pertama jumlah modul terdiri dari 5 ma
teri, yaitu pengenalan program PPA; hakikat PPA; etika 
aparatur negara dalam PPA; kecenderungan penyim
pangan dan penanggulangan, penegakan hukum da
lam program PPA; serta aktualisasi program PPA. 
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2. Sosialisasi materi dilakukan melalui diskusi dan pem
belajaran yang dipandu tenaga fasilitator. 

3. Penyempurnaan pelaksanaan dilakukan dengan: 
a. Sosialisasi PPA dilakukan secara mandiri atau atas 

bantuan biaya dari pusat. 
b. Penyusunan action plan dilakukan secara terinte

grasi dengan kegiatan lain. 
c. Pelaporan sosialisasi PPA disampaikan oleh pe

nyelenggara kepada atasan masing-masing de
ngan tembusan lnspektur Jenderal. 

d. Pelaksanaan action plan oleh masing-masing pe
nanggung jawab. 

e. Pemantauan dan evaluasi PPA. 
f. Penyelenggaraan PPA dilakukan dengan berkoor

dinasi dan kerjasama bersama instansi terkait di 
daerah. 

D. Maksud, Sasaran, Metode, dan Pendekatan dalam PPA 
Pengawasan dengan pendekatan agama dimaksudkan 

menjadi sarana pendorong kesadaran bahwa pengawasan 
menjadi perilaku yang melekat, membudaya, dan menjadi 
keperluan dalam kehidupan bangsa dengan tujuan: 
1. Perwujudan pemahaman terhadap makna dan arti pen

ting pengawasan dengan landasan nilai-nilai agama 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemba
ngunan. 

2. Perwujudan prakarsa dan peran aktif pengawasan khu
susnya oleh aparatur negara sehingga dapat menum
buhkan kedisiplinan dan etas kerja yang tinggi; karena 
bekerja merupakan bagian dari pengabdian kepada 
nusa dan bangsa serta ibadah kepada Allah swt. 

Sasaran program PPA dibagi menjadi: 
1. Sasaran akhir program PPA, yaitu aparatur negara dan 

masyarakat terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotis
me serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya. 
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2. Sasaran kegiatan PPA ditujukan dengan prioritas seba
gai berikut: 
a. Aparatur di lingkungan Departemen Agama. 
b. Aparatur negara pada umumnya. 
c. Pemuka agama dan tokoh masyarakat. 
d. Pemuda, pelajar, dan mahasiswa. 

Pelaksanaan program PPA dilakukan dengan metode: 
1. Persuasif: dengan cara menarik simpati orang lain da

lam bentuk ajakan yang bijaksana dan tutur kata yang 
santun, diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran se
seorang agar melakukan perbuatan baik dan berman
faat bagi masyarakat sesuai dengan ajaran agama. 

2. Edukatif: dengan cara mendidik, yakni mefalui usaha 
secara sadar dan sengaja ditujukan untuk membina, 
mengarahkan, dan membentuk perkembangan kepriba
dian seseorang dalam rangka memberikan pengertian 
dan pemahaman arti penting PPA dalam kehidupan 
seha ri-ha ri. 

3. Komunikatif: dengan cara menyampaikan pesan atau 
informasi kepada pihak lain dengan memperhatikan 
syarat-syarat keberhasilan suatu komunikasi, seperti 
penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti 
sesuai dengan tingkat kemampuan pemikiran peserta. 

4. Akomodatif: dengan cara menempatkan permasalahan 
sesuai dengan porsinya, yaitu dengan mempertimbang
kan aspek substansi permasalahan dan memperhati
kan kepentingan yang lebih besar. 

Kegiatan PPA tidak harus terikat pada metode tertentu. 
Penyampaian informasi dapat memilih metode yang paling 
tepat dengan memperhatikan beberapa faktor seperti tujuan 
yang hendak dicapai, sarana yang dipergunakan, dan kon
disi lingkungan yang dihadapi. 

Pola pelaksanaan pengawasan dengan pendekatan 
agama menggunakan pendekatan: 
1. Pendekatan rasional, yaitu upaya menanamkan nilai-
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nilai agama yang berkaitan dengan pengertian dan ha
kikat pengawasan dengan menggunakan pemikiran lo
gis dan argumentatif yang dapat diterima akal sehat. 

2. Pendekatan afektif, yaitu upaya penanaman nilai-nilai 
agama yang berkaitan dengan pengawasan dan me
nyentuh hati nurani umat beragama. Pendekatan ini di
kembangkan agar perilaku masyarakat selalu dalam 
keseimbangan antara pertimbangan akal sehat dengan 
penghayatan hati nurani yang mendalam sesuai de
ngan fitrah manusia. 

3. Pendekatan pembiasaan, yaitu upaya penanaman ni
lai-nilai agama dalam pegawasan melalui penanaman 
akhlak mulia dan tata nilai positif yang berkembang di 
lingkungan masyarakat. 

4. Pendekatan keteladanan, yaitu penanaman nilai-nilai 
agama dalam pengawasan melalui contoh atau teladan 
yang baik dari aparatur negara dan para tokoh terha
dap masyarakat pada umumnya. 

E. Rangkuman 
1. PPA adalah salah satu altematif program pengawasan 

yang ditawarkan oleh lnspektorat Jenderal Departemen 
Agama sebagai upaya pemberantasan KKN yang berisi 
penyampaian pesan nilai-nilai ajaran agama, sehingga 
tercipta budaya malu dalam melakukan pelanggaran 
dan budaya kerja keras dari para penyelenggara nega
ra dan masyarakat. 

2. PPA merupakan kelanjutan dari konsep penyebarluas
an pengertian dan kesadaran pengawasan melalui jalur 
agama yang disusun berdasarkan petunjuk Wakil Pre
siden berupa paket penerangan mengenai penyebar
luasan pengertian dan kesadaran pengawasan. 

3. Kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang terpu
ruk akibat merebaknya praktik KKN perlu penerapan 
PPA oleh aparatur pemerintah, termasuk penghulu, se
bagai upaya pengawasan alternatif. 
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4. Sasaran akhir program PPA adalah aparatur negara 
dan masyarakat yang terbebas dari KKN dan bentuk 
penyimpangan lain. 

5. Pendekatan yang dilakukan untuk pembudayaan PPA 
adalah pendekatan rasional, afektif, pembiasaan, dan 
keteladanan. 

6. Metode yang digunakan adalah persuasif, edukatif, 
komunikatif, dan akomodatif. 
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BAB II. HAKIKAT PENCIPTAAN MANUSIA 

Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah membaca modul ini diharapkan para penghulu mampu: 
1. Menjelaskan penciptaan manusia; 
2. Menjelaskan fitrah manusia; 
3. Mengimplementasikan nilai-nilai kefitrahan manusia dalam 

melaksanakan tugas. 

A. Penciptaan Manusia 
Allah swt menciptakan alam se1s1nya terutama manu

sia, bukanlah suatu pekerjaan sia-sia, melainkan ada tujuan 
mulia. Wujud, tujuan, dan tugas pemeliharaan alam meru
pakan keniscayaan dari hakikat penciptaan manusia. Kajian 
penting tentang hakikat penciptaan manusia dapat dijadikan 
landasan awal tentang penghayatan manusia dalam meniti 
langkah kehidupannya di alam nyata. Manusia yang paham 
dan sadar akan hakikat penciptaannya, dapat mengguna
kan akal budinya untuk membedakan dengan jelas antara 
kebenaran yang harus diikuti dan kesalahan yang harus di
hindari. 
1. Asal Usul Manusia 

Wujud manusia terdiri atas dua unsur, jasmani dan ru
hani. Manusia pertama (Nabi Adam as) diciptakan oleh 
Allah swt tanpa melalui proses biologis, sebagaimana 
firman Allah swt dalam surat as-Sajdah ayat 7: 

·~ . - ,. ---- - . - ~-. L . . , - · ll I -:, I :. r.:;.:. - ... ~ ,. • : .• I< -: - • r - .l..11 
~lJ'!~- ~ ·-' .~v-' c:r-> ~ -
s - -

Artinya: Yang membuat segala sesuatu yang Dia cipta
kan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan ma -
nusia dari tanah. 
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Proses penciptaan manusia selanjutnya secara biologis 
diawali dari sperma yang bertemu dengan sel telur, dan 
secara bertahap menjadi janin sebagaimana firman 
Allah swt dalam surat al-Mukminun ayat 14: 

I -·-··,-: : E. -: •• •:. -:.-1-Pr·11 -~.-,: : ! :.-,-::. -= Lr.1 .. 11 -~-1: • • 
• • .,. ... ;j4, • • • ... • ft • • >L• .. • C- ... • - • ~. - •• - > ~ 

Artinya: Kemudian sperma itu Kami jadikan segumpa/ 
darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 
daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 
be/ulang, lalu tulang be/ulang itu Kami bungkus dengan 
daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (ber
bentuk) lain. Maka Mahasuci Allah Pencipta yang pa
ling baik. 

Asal usul manusia secara ruhani adalah titah Allah swt 
dari ruh merupakan daya halus dari sang Pencipta. Fir
man Allah swt dalam surat as-Sajdah ayat 9: 

t.~... ... - .,,. - .. -- • - -·l1- ~_!__ll'...<t-1-: :- r. .••• -·.~ _,, 1• 
~ -'c- r-~,,&.~,,..>~~~_,~,_~ . . -. .--· .. 

~"~ ~:. L..: ~-.~~lj 

Artinya: Kemudian Dia menyempumakan dan meniup
kan ke dalam (tubuh)nya ruh (ciptaan)-Nya dan Dia 
menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan 
hati, (tetapi) kamu sedikit seka/i bersyukur. 

2. Tujuan Penciptaan Manusia 
Firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 56 menya
takan dengan jelas bahwa tujuan penciptaan manusia 
adalah semata-mata untuk beribadah dan mengabdi 
kepada Tuhannya. 
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Artinya: Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia ke
cuali untuk mengabdi/beribadah kepada-Ku. 

lbadah dapat dipahami dalam dua dimensi, yakni 
dimensi vertikal berupa hubungan antara manusia de
ngan Allah swt (ritual) dan dimensi horisontal berupa 
hubungan dengan sesama manusia. Dalam rangka iba
dah/pengabdian tersebut, setiap langkah dan perbuat
an manusia hendaknya didasarkan kepada komitmen 
ibadah kepada Allah swt. Penghayatan nilai ibadah 
yang benar akan mampu menumbuhkan pengendalian 
diri setiap individu melalui inner control hati nurani un
tuk tidak melakukan tindak penyimpangan dalam kondi
si apapun, karena setiap perbuatan senantiasa tidak 
lepas dari pengawasan Allah swt. 

3. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Manusia 
Manusia sebagai makhluk atau ciptaan Allah me

miliki kedudukan yang tertinggi dibanding makhluk lain
nya, dan diciptakan dalam bentuk yang paling sempur
na seperti dalam firman Allah swt dalam surat at-Tin 
ayat 4: 

·- = ·r .- ..... -,..._, L.Li .... ;...;..1 -_j ::~ "i. L:..il;. Ll 
I - .. ..,,-- .....,. u-= ......, • , - ""' -

Artinya: Sesungguhnya Aku menciptakan manusia da
/am bentuk yang paling sempuma. 

Kedudukan manusia adalah sebagai khalifah di 
muka bumi. Kekhalifahan manusia tersebut merupakan 
amanat Allah yang harus dilaksanakan dan dipertang
gungjawabkan kepada Allah sebagai pemberi amanah. 
Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 30: 
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Artinya: lngatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada pa
ra malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa 
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 
yang akan membuat kerusakan padanya dan menum
pahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih de
ngan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui." 

Dalam menjalankan misi sebagai khalifah, manusia 
memiliki potensi untuk mengaktualisasikan diri dalam 
berbagai peran sosial. Tugas sebagai khalifah antara 
lain memelihara keseimbangan dan kelestarian alam 
semesta, mikrokosmos, dan makrokosmos. Tetapi da
lam kapasitas kekhalifahan tersebut tidak mustahil ma
nusia cenderung untuk mengeksploitasi kekuatan dan 
hak istimewanya untuk memenuhi keinginan yang dido
rong oleh nafsu. Kekuatan nafsu cenderung mendo
rong kepada tujuan sesat dan merusak keharmonisan 
kehidupan. Kebebasan manusia dalam memilih untuk 
berbuat baik dan buruk, tidak dapat dilepaskan dari 
pertanggungjawabannya sebagai khalifah Allah swt di 
muka bumi. 

Pengendalian diri yang berakar pada pemahaman 
bahwa Allah swt senantiasa mengawasi manusia akan 
memberikan dampak positif untuk mencegah perilaku 
menyimpang di manapun dan dalam situasi apapun 
manusia berada. Pengamalan ajaran agama secara 
konsisten dan diaplikasikan dalam langkah perbuatan 
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nyata akan menuntun manusia pada pertanggungja
waban yang benar dihadapan Allah swt. 

4. Pelestarian Eksistensi Manusia 
Dalam wujudnya, manusia mengalami proses kela

hiran, kehidupan, dan kematian. Untuk menjaga keles
tarian tugas kekhalifahan di bumi, manusia diharuskan 
menjalani proses reproduksi melalui perkawinan. Dari 
perkawinan akan menghasilkan keturunan sebagai pe
nerima estafet tanggung jawab manusia sebagai khali
fah, sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa 
ayat 1: 

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tu
hanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang sa
tu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 
dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu 
saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hu
bungan si/aturrahim. Sesungguhnya Allah se/alu men
jaga dan mengawasi kamu. 

Dalam proses reproduksi, Islam memiliki norma 
untuk menjaga agar manusia tetap menjadi makhluk 
yang mulia. Tetapi sebagian manusia lebih menguta
makan hasrat nafsunya dengan melakukan proses re
produksi tanpa mengindahkan norma, sehingga manu
sia terjatuh ke jurang kehinaan yang paling dalam, se-
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bagaimana firman Allah swt dalam surat at-Tin ayat 5: 

-: I ; • - -1 ! • f G~;J-~ 
U"-- ~ I 

Artinya: Kemudian Aku kembalikan dia ke tempat yang 
serendah-rendahnya. 

Lembaga perkawinan merupakan media untuk me
lestarikan keturunan dalam suatu keluarga yang baha
gia, sakinah, mawaddah wa rahmah. Pembentukan ke
luarga yang bahagia tersebut diawali dengan proses 
perkawinan yang sah dan benar. Keabsahan pernikah
an harus dilakukan menurut ajaran Islam dan dicatat 
berdasarkan peraturan perundangan. Tugas pelayanan 
pencatatan pernikahan ini menjadi wewenang penghulu. 
Oleh karena itu penghulu mempunyai tugas yang mulia 
dalam melestarikan eksistensi manusia. Pengejawan
tahan amanah Allah dalam peran penghulu harus se
nantiasa dilandasi dengan niat mengabdi kepada Allah 
yang di kemudian hari akan diminta pertanggungjawab
annya. 

B. Fitrah Manusia 
1. Makna Fitrah Manusia 

Menurut etimologi terdapat 10 pengertian: 
a. Fitrah berarti suci, maksud suci di sini bukan berarti 

kosong atau netral, melainkan kesucian psikis yang 
terbebas dari dosa warisan dan penyakit ruhaniah. 

b. Fitrah berarti potensi beragama yaitu potensi ke
mampuan untuk melaksanakan ajaran agama seca
ra keseluruhan. 

c. Fitrah berarti mengakui keesaan Allah swt yaitu ma
nusia lahir dengan membawa potensi tauhid atau 
paling tidak ia berkecenderungan untuk mengesakan 
Allah swt. 
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d. Fitrah berarti kondisi selamat dan berkelanjutan, ya
itu manusia memiliki kondisi dasar yang sempurna 
baik secara fisik dan ruhani dan berpotensi untuk te
rus berkembang. 

e. Fitrah berarti perasaan yang tulus yaitu bahwa ma
nusia terlahir dengan membawa sifat baik, diantara
nya adalah sifat ketulusan dan keikhlasan dalam 
melakukan aktivitas. 

f. Fitrah berarti kesanggupan untuk menerima kebe
naran. 

g. Fitrah berarti potensi dasar manusia untuk beribadah 
karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk ber
ibadah. 

h. Fitrah berarti ketepatan atau takdir asal manusia me
ngenai kebahagiaan serta kesengsaraan hidup. 

i. Fitrah berarti tabiat dan watak asli manusia. 
J. Fitrah berarti sifat-sifat Allah swt yang ditiupkan ke

pada manusia sebelum dilahirkan. 

Berdasarkan makna etimologi di atas, bahwa secara 
terminologi makna fitrah adalah citra asli yang dinamis 
yang terdapat pada sistem psikofisik manusia dan dapat 
diaktualisasikan dalam bentuk tingkah laku. Fitrah terse
but telah ada sejak penciptaannya. 

Fitrah manusia atau asal kejadiannya menurut ajar
an Islam adalah bebas dari noda dan dosa seperti bayi 
yang baru lahir dari rahim ibunya. Fitrah dengan arti asal 
kejadian dihubungkan dengan pernyataan seluruh manu
sia sewaktu berada di alam arwah yang mengakui ketu
hanan Allah swt. 

Fitrah dengan arti kesucian terdapat dalam hadis 
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at
Tirmidzi, Malik, dan Ahmad bin Hanbal: ... f ... .. .. • • .. ... , ~ , 
~'~ :, ~\~ _,,; ~IY,i t:!µ oPI ~ JJY- ~·_,r; ~ 
,, , ,,, ,, ,, , , -

........ , • t 
(~ J ...u--iJ ~L-J ~.L .rl'J ;, Jb y.iJ r-1--J ~)~ •'J;) ~~ _,, ..... ... 

PPA untuk Penghu/u 17 



Artinya: Setiap bayi yang dilahirkan adalah dalam ke
adaan fitrah (suci). Hanyasanya kedua orang tuanyalah 
yang menjadikan ia sebagai Yahudi, Nasrani, atau Ma
jusi. 

Fitrah dengan arti agama yang benar, yakni agama 
Allah swt sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya da
lam surat ar-Rum ayat 30: 

_r: - ,,. -- ,,. gr-- r:r: ;_ 
'1 ~u-Wlj-b.i~1~ u~I i_~>~} IJc!Je "?-<;HLi 
- _. . - - . -~ ,... .. -. . ,. . 
"l trL!JI .J..-s'f ~j~l~µ1a_J,.l~IJI ~~! :~• - . - -

-
- • 1 • -t)_j • ·.! 

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ke
pada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang te
lah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah. (/tu/ah) agama yang lurus; 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Islam adalah agama fitrah karena sesuai dengan ke
butuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan, dan dapat 
membimbing manusia kepada cara beribadah secara be
nar. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fitrah 
Dua faktor yang mempengaruhi perkembangan fitrah 

dalam membentuk kepribadian manusia yaitu dari dalam 
dan dari luar diri manusia, yang masing-masing terdiri 
atas positif dan negatif. Faktor dari dalam yang bersifat 
negatif adalah kelemahan sifat manusia yang mudah di
pengaruhi oleh hawa nafsu untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, dapat memunculkan perilaku atau kepribadian 
yang tidak terpuji seperti serakah, khianat, ingkar janji, ti
dak jujur dan sebagainya. Sebaliknya yang bersifat posi
tif, yaitu jika kalbu seseorang senatiasa diliputi oleh ca-
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haya Allah swt, maka diri seseorang akan terbentuk peri
laku atau kepribadian utama seperti bijaksana, jujur, adil, 
penyayang, dan sifat utama lainnya. 

Faktor dari luar adalah pengaruh-pengaruh dari luar 
diri manusia berupa budaya, hukum, agama, ilmu penge
tahuan, dan teknologi. Pengaruh negatif budaya misal
nya budaya negatif yang masuk tanpa saringan. Semen
tara pengaruh budaya yang bersifat positif dalam pem
bentukan kepribadian, seperti budaya masyarakat go
tong royong, sopan santun, dan sebagainya. 

3. Peran Fitrah Manusia dalam Pengawasan 
Berdasarkan pengertian fitrah manusia, peran fitrah 

dalam konteks pengawasan antara lain meliputi: 
a. Nilai-nilai keesaan Allah swt menuju pengawasan 

di segala ruang dan waktu. 
b. Nilai kesamaan manusia dalam hubungan kerja 

tanpa diskriminatif. 
c. Nilai musyawarah menuju kesepakatan bersama 

yang dilandasi kebenaran. 
d. Nilai toleransi menuju kerukunan. 
e. Nilai kompetensi dalam melaksanakan kebaikan. 
f. Nilai persaudaraan, solidaritas, dan keharmonisan 

antarsesama guna saling menasehati dalam kebe
naran. 

g. Nilai tanggung jawab bersama menuju pemba
ngunan kepedulian kolektif masing-masing indivi
du. 

h. Nilai cinta kasih dalam menegakkan kebenaran 
menuju keharmonisan hidup bersama. 

i. Nilai kejujuran, keadilan, dan martabat dalam me
negakkan ketaatan dan kesadaran hukum. 

Sifat manusia sangat lemah terhadap pengaruh ha
wa nafsu yang bersifat destruktif, baik untuk diri, keluar
ga, maupun lingkungannya. Sifat lemah tersebut muncul 
ketika seseorang mengaktualisasikan dirinya dalam ma-
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syarakat yang pada dasarnya adalah merupakan pe
ngembangan dari fitrah manusia. Nilai ajaran agama 
yang dianut oleh seseorang berperan sebagai tuntunan 
yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia dalam 
rangka memelihara fitrahnya yang suci. Dengan kata lain 
pengamalan ajaran agama secara konsisten sesuai de
ngan fitrah manusia, diharapkan timbul kesadaran akan 
pengawasan Allah swt yang diterapkan ke dalam lang
kah perbuatan. 

C. Rangkuman 
1. Hakikat penciptaan manusia dapat dijadikan landasan 

awal tentang penghayatan manusia dalam meniti lang
kah kehidupannya di alam nyata. Manusia yang paham 
dan sadar akan hakikat penciptaannya, dapat menggu
nakan akal budinya untuk membedakan dengan jelas 
antara kebenaran yang harus diikuti dan kesalahan 
yang harus dihindari. 

2. Kejadian manusia terdiri dari dua unsur, yakni jasmani 
dan ruhani. Jasmani berasal dari tanah dan ruhani ber
asal dari ruh (Allah swt). 

3. Manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding 
makhluk lainnya, karena manusia memiliki akal yang 
sempurna, sehingga setiap amal perbuatan manusia 
sebagai khalifah akan dimintai pertanggungjawabannya. 

4. Manusia diciptakan dengan membawa fitrah (potensi) 
keagamaan yang hanif dan mempunyai potensi positif 
lebih besar dibanding potensi negatifnya. Perilaku nega
tif/menyimpang lebih banyak didorong dan dipengaruhi 
oleh hawa nafsunya. 
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BAB Ill. PELAYANAN KEPENGHULUAN 

Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mempelajari bab ini para penghulu diharapkan mam
pu: 
1. Menjelaskan kedudukan penghulu sebagai aparatur ne

gara. 
2. Menjelaskan kedudukan penghulu sebagai pelayan ma

syarakat. 
3. Menjelaskan peran penghulu dalam mewujudkan kelu

arga sakinah. 
4. Menjelaskan kode etik penghulu. 
5. Menjelaskan profil penghulu ideal. 

A. Penghulu Sebagai Aparatur Negara 
Penghulu memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan 

sebagian tugas pemerintahan di bidang bimbingan, penca
tatan nikah, rujuk, dan pembinaan keluarga sakinah. Tugas 
tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib ad
ministrasi perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan sebagai abd i 
masyarakat penghulu wajib menyelenggarakan layanan ke
pada masyarakat secara adil, cepat, murah, dan mudah. 

Penghulu sebagai aparatur negara harus memiliki sikap 
mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, 
keluhuran budi, dan landasan moral yang kuat sejalan de
ngan pesan moral yang terkandung dalam pengawasan de
ngan pendekatan agama. Untuk itu PPA dapat dijadikan se
bagai pedoman bersikap dan berperilaku bagi penghulu da
lam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Penghulu mempunyai kewajiban dan hak berdasarkan 
nilai kebajikan moral, baik dalam pemikiran, perwatakan 
maupun perilakunya. Dalam melaksanakan tugas-tugas pe
layanan, penghulu sebagai aparatur negara dan pejabat 
fungsional dituntut berpedoman kepada kode etik aparatur 
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negara dan kode etik profesi. 

1. Kewajiban dan Hak 
Sebagai aparatur negara penghulu wajib melaksa

nakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab 
sehingga terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Sebagai seorang pegawai negeri sipil dalam diri peng
hulu melekat kewajiban dan hak sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nemer 8 Tahun 1974 yang di
sempurnakan dengan Undang-undang Nemer 43 Tahun 
1999, sebagai berikut: 
a. Kewajiban 

1) Seti a dan taat kepada Pancasila, Undang
undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah; 

2) Menjaga persatuan dan kesatuan dalam ne
gara kesatuan Republik Indonesia; 

3) Mentaati segala peraturan perundang-undang
an; 

4) Melaksanakan tugas kedinasan dengan seba
ik-baiknya; 

5) Menyimpan rahasia jabatan. 
b. Hak 

1) Memperoleh gaji yang layak; 
2) Memperoleh cuti; 
3) Memperoleh perawatan bagi yang mendapat 

kecelakaan akibat dinas; 
4) Mendapat tunjangan bagi yang cacat akibat 

din as; 
5) Mendapat uang duka bagi yang tewas; 
6) Berhenti dengan hak pensiun. 

Penghulu sebagai aparatur negara adalah peme
gang amanah Allah swt, artinya setiap tugas yang dila
kukan harus benar, bertanggung jawab, jujur, dan adil 
serta meyakini bahwa bekerja adalah ibadah. Di sam
ping itu, penghulu sebagai aparatur Departemen Agama 
di garis terdepan mempunyai tanggung jawab yang be-
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rat, karena pada diri setiap penghulu terdapat tanggung 
jawab moral sebagai teladan dalam melaksanakan ajar
an agama. Jika terdapat sedikit noda akan dinilai oleh 
banyak pihak secara negatif yang dapat menurunkan 
citra Departemen Agama. 

2. Kebajikan Moral 
Kebajikan moral adalah asas pokok bagi aparatur 

negara dalam setiap pelaksanaan tugas. Asas tersebut 
merupakan keunggulan yang khas dan memungkinkan 
seorang aparatur negara dapat melaksanakan tugas 
dan fungsinya dengan baik. Kebajikan moral sebagai 
cerminan dari pengetahuan, penghayatan, dan penga
malan atas nilai-nilai ajaran agama. Apabila seorang 
aparatur negara dapat melaksanakan tugas dan fungsi
nya dengan baik, niscaya ia akan mendatangkan kepu
asan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang 
menjadi tujuan setiap manusia. 

Kebajikan moral merupakan keunggulan yang ber
talian dengan watak dan hati nurani diperoleh dari pe
ngetahuan, penghayatan, dan pengamalan yang terkan
dung dalam nilai-nilai ajaran agama yang terdiri dari: 
a. Iman kepada Allah merupakan sikap percaya ke

pada Allah swt atau keyakinan atas kebenaran 
ajaran Islam. Dari keyakinan ini akan memunculkan 
sikap dan perilaku yang ihsan kepada Allah swt, 
sesama manusia, dan lingkungan sekitar. 

b. Dea dan harapan merupakan perasaan optimis un
tuk melakukan perbuatan baik, karena ada keya
kinan dan harapan bahwa segala yang dilakukan 
akan memperoleh balasan yang lebih baik tidak ha
nya di dunia, namun terlebih lagi di akhirat. Dengan 
demikian seseorang akan senantiasa terhindar dari 
rasa takut, cemas, dan gelisah dalam menjalani ke
hidupan. Kehidupan di dunia merupakan kesem
patan terbaik bagi seseorang sekaligus bekal bagi 
kehidupan di akhirat. 
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c. Silaturrahim merupakan wujud dari keimanan dan 
harapan sehingga tercermin hubungan yang baik 
antarmanusia. 

Dari pemahaman tersebut dapat dimengerti bahwa 
kebajikan moral harus dimiliki oleh setiap pribadi aparat 
pemerintah, termasuk penghulu dalam rangka melaksa
nakan tugas untuk kepentingan dan kesejahteraan ma
syarakat serta tidak mudah tergoda oleh kekuasaan ja
batan atau terperosok ke dalam berbagai penyimpang
an. Kebajikan yang dilaksanakan oleh setiap aparatur 
negara dapat dinilai sebagai bagian dari pengabdian 
dan ibadah kepada Allah swt. 

B. Penghulu Sebagai Pelayan Masyarakat 
1. Hakikat Pelayanan Kepada Masyarakat 

Pelayanan prima kepada masyarakat merupakan tuntut
an kepemerintahan yang baik (good governance). Pe
ningkatan layanan kepada masyarakat senantiasa ha
rus memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat 
yang berada dalam suasana demokratis, otonomi dae
rah, dan penegakan hak asasi manusia. Hakikat pela
yanan publik adalah pemberian layanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Artinya: Aparatur negara adalah pelayan masyarakat. 

Perwujudan nyata dari sikap penghulu sebagai aparatur 
negara dalam melaksanakan tugasnya tercermin dari la
yanan kepada masyarakat atau publik. Pelayanan ma
syarakat adalah segala kegiatan layanan yang dilaksa
nakan oleh aparatur negara. Bentuk layanan kepenghu
luan meliputi pencatatan nikah, rujuk, dan pembinaan 
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keluarga sakinah serta kegiatan kepenghuluan. 

2. Asas Pelayanan Masyarakat 
Penghulu sebagai pelayan masyarakat diharapkan 
mampu memberikan rasa puas kepada masyarakat. 
Untuk melaksanakan hal tersebut per1u diterapkan asas 
pelayanan masyarakat sebagai berikut: 
a. Transparansi: bersifat terbuka, mudah, dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang memer1ukan dan 
disediakan secara memadai serta mudah dime
ngerti. 

b. Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan se
suai dengan ketentuan peraturan perundang-un
dangan. 

c. Kondusif: sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pemberi dan penerima layanan dengan tetap ber
pegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif: mendorong peranserta masyarakat da
lam penyelenggaraan pelayanan masyarakat de
ngan memperhatikan aspirasi, keperluan, dan ha
rapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak: tidak diskriminatif dalam arti tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender. 
dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban: pemberi dan 
penerima layanan masyarakat harus memenuhi 
hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

3. Prinsip Pelayanan Masyarakat 
Selain penerapan asas layanan tersebut, penghulu 

juga harus memperhatikan prinsip layanan publik: 
a. Kesederhanaan: prosedur pelayanan masyarakat 

tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan. 

b. Kejelasan: 
1) persyaratan teknis dan administratif pelayan

an, 
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2) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan 
bertanggungjawab dalam memberikan pela
yanan dan penyelesaian keluhan/persoalan 
dalam pelayanan masyarakat, 

3) rincian biaya pelayanan masyarakat dan tata 
cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu: pelaksananaan pelayanan ma
syarakat dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan. 

d. Akurasi: pelayanan masyarakat diterima dengan 
benar, tepat, dan sah. 

e. Keamanan: proses dan produk pelayanan masya
rakat memberikan rasa aman dan kepastian hu
kum. 

f. Tanggung jawab: pemimpin penyelenggara pela
yanan masyarakat atau pejabat yang ditunjuk ber
tanggung jawab alas penyelenggaraan pelayanan 
dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelak
sanaan pelayanan masyarakat. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedia sa
rana dan prasarana kerja, peralatan dan pendu
kung lainnya yang memadai termasuk penyediaan 
sarana teknologi komunikasi dan informasi. 

h. Kemudahan akses: tempat, dan lokasi serta sara
na pelayanan yang mudah dijangkau oleh masya
rakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komuni
kasi dan informasi. 

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: pemberi 
layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 
serta memberikan layanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan: lingkungan pelayanan harus tertib 
dan teratur, tersedia ruang tunggu yang nyaman, 
bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, 
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pela
yanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain
nya. 
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C. Peran Penghulu dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan suatu perkawinan 
adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Setiap 
orang menginginkan rumah tangganya menjadi sakinah, 
mawaddah, dan rahmah. Tujuan keluarga dimaksud me
mang menjadi salah satu tugas dan fungsi Departemen 
Agama karena merupakan bagian dari kehidupan beraga
ma. 

Salah satu tugas penghulu yang perlu mendapat perha
tian adalah upaya "Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah" 
sebagai sebuah gerakan nasional . Salah satu wujud nyata 
ke arah itu adalah pembekalan berupa kursus perkawinan 
kepada calon pengantin dan kegiatan pemilihan keluarga 
sakinah teladan yang diselenggarakan oleh BP4 mulai dari 
tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. 

Pemberian nasihat perkawinan atau kursus kepada ca
Ion pengantin, khususnya menjelang waktu sepuluh hari 
sebelum pelaksanaan perkawinan, diharapkan mempunyai 
dampak yang positif bagi kesuksesan pembinaan keluarga 
sakinah. Penghulu sebagai pemimpin yang diberi keperca
yaan haruslah dapat memberi nasihat, bukan sebaliknya. 
Sabda Nabi Muhammad saw sebagaimana diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dalam Kitab al-Ahkam dan oleh Imam 
Muslim dalam Kitab al-Iman berbunyi: 

, • • ,,, ",,,,,._ A.. 
• .. ~\\II ~ 1"~'-~ ~ ~ l• ~-- J>\ ~~·.::.,, ..L&-... ·.__.. c;. ~, · - -~r -.J .J u 

" "" , ,, ,, """ " .. . .. 
~IW\" J .. .. 

Artinya: Tak ada seseorang hamba yang disuruh o/eh Allah 
untuk memimpin segolongan ke/ompok masyarakat /alu ia 
tidak meme/ihara kelompok masyarakat tersebut dengan 
nasihat, melainkan ia tidak dapat bau surga. 

Materi pembekalan perkawinan meliputi: 
1. Pengertian dan kesadaran pengamalan ajaran Islam: 
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Dalam surat al-lsra ayat 7 Allah swt berfirman: . -- : - -. - - -
l4..l.i ~L.:r ,0tj ~ ~ ,·- ~. - ;.r r" ~'.. -;.r 0l 

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik 
bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (ke
jahatan) itu bagi dinnu sendiri. 

Hadits Nabi Muhammad saw yang memerintahkan layanan 
terbaik kepada ummat antara lain: 

, - , '"' .. ~ , - , -
,-; y'_? ::,.. ~~ ~ ...1>1 ~ t;:U1 y~ ::,.. ~~ ~:; .. .. .. 

• 
;C.t;411 

Artinya: Barangsiapa yang meringankan kesulitan dari 
kesu/itan-kesu/itan dunia, pasti Allah akan meringankan dari 
beberapa kesulitan akhirat. 

. "' ~\_';\\ ;:&J .... J>\ ,,:;. .. l"' 1= ~ .. ~ ..... 
\ .J• 0 J~ Q • ~ ~ if .. .. .. 

Artinya: Barangsiapa yang memberi kemudahan kepada sesa
ma muslim, pasti Allah akan memberi kemudahan kepadanya 
pada hari kiamat. - "' ,,,, - ""' ,,,, 

(,~~~ ~J \j~.';.! 1:,~ ~J \j~ 
JI ., JI "' 

Artinya: Hendak/ah kamu memberi kemudahan dan jangan 
mempersulit, hendaklah kamu memberi kabar gembira dan 
jangan menakut-nakuti. 

D. Kode Etik Penghulu 
1. Penghulu sebagai pejabat fungsional 

Sebagai jabatan profesi, penghulu memiliki kode 
etik profesi sebagai berikut: 
a. Beriman dan bertakwa kepada Allah swt: 
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b. Berakhlak mulia dalam menjalankan tugas; 
c. Berpenampilan rapih, sopan, dan simpatik; 
d Profesional, disiplin, jujur, adil, dan amanah dalam 

melaksanakan tugas; 
e. Memberikan layanan prima kepada masyarakat; 
f. Senantiasa mengembangkan keahlian profesi. 

2. Penghulu sebagai aparatur negara 
Beberapa asas etika yang harus dimiliki oleh peng

hulu sebagai aparatur negara antara lain: 
a. Pertanggun~awaban 

Asas pertanggungjawaban menyangkut hasrat 
aparatur negara untuk memikul kewajiban dan 
tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan semua 
tugas yang dibebankan kepadanya. Aparatur ne
gara dalam melaksanakan tugas harus mempunyai 
semangat yang besar untuk melaksanakan fungsi
nya secara efektif dengan cara memberikan layan
an yang memuaskan. Akuntabilitas sebagai wujud 
pertanggungjawaban aparatur negara kepada pu
blik merupakan suatu tuntutan. Agama mengajar
kan bahwa setiap pemimpin diminta pertanggung
jawaban atas kepemimpinannya. 

b. Pengabdian 
Asas pengabdian berkaitan erat dan terkadang 
berbaur erat dengan asas pertanggungjawaban. 
Pengabdian merupakan keinginan keras untuk 
menjalankan tugas dengan sepenuh hati, ikhlas 
dan tanpa pamrih. Pengabdian sebagai produk ke
ikhlasan seseorang erat kaitannya dengan hati nu
rani seseorang yang menentukan "niatnya 11 bahwa 
bekerja adalah ibadah. Nilai luhur dalam ajaran 
telah terbukti menentramkan gejolak hati menuju 
kedamaian, ketenangan, dan ketulusan serta 
mampu menghubungkan batin manusia dengan 
Allah swt. 
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c. Kesetiaan dan ketaatan 
Kesetiaan berkaitan erat dengan asas pertang
gungjawaban dan pengabdian. Kesetiaan peng
hulu dalam melaksanakan tugas merupakan suatu 
kebajikan moral. Asas ini didasarkan atas kesadar
an aparatur yang tulus dan patuh kepada tujuan 
bangsa, konstitusi negara dan peraturan per
undangan. 
Kesetiaan dalam pelaksanaan tugas yang diemban 
merupakan sikap batin yang melahirkan kesung
guhan dalam bekerja. Kesetiaan dan ketaatan ba
wahan kepada atasan dalam konsepsi keagamaan 
adalah wajib sepanjang tidak mengarah kepada 
perbuatan tercela atau perbuatan yang menyebab
kan murka Allah. Ketaatan kepada Allah swt di 
atas segala-galanya. 

d. Kepekaan 
Asas kepekaan mencerminkan kemauan dan ke
mampuan penghulu dalam memperhatikan dan 
menanggapi berbagai perubahan dan perkem
bangan yang terjadi. Ajaran agama mendidik ma
nusia untuk tanggap dan mampu mengembangkan 
silaturrahmi di kalangan masyarakat dan tidak me
nerima sikap egois. 

e. Persamaan 
Asas persamaan merupakan salah satu kebajikan 
yang harus dilakukan oleh penghulu sebagai abdi 
masyarakat yang melayani kepentingan umum de
ngan perlakuan adil. Sikap adil dapat diwujudkan 
dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa 
pilih kasih kepada masyarakat yang dilayani. Per
lakuan diskriminatif yang dilakukan oleh penghulu 
akan menimbulkan berbagai gejolak sedangkan 
perilaku adil dalam pelayanan kepada masyarakat 
merupakan wujud dari ketakwaan kepada Allah 
swt. 
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f. Kepantasan 
Asas kepantasan merupakan sikap dan perilaku 
terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis. 
Persoalan dan keperluan dalam masyarakat sa
ngat beragam sehingga memerlukan perbedaan 
perlakuan yang didasarkan asas pertimbangan ke
adilan atau dengan alasan yang dibebankan. Sifat 
arif dan bijak dalam menyelesaikan tugas atau per
masalahan yang terjadi adalah tuntutan masyara
kat. 

Dalam rangka mengimplementasikan asas tersebut, 
penghulu wajib melaksanakan tugasnya dengan mema
tuhi kode etik aparatur negara, sebagai berikut: 
a. Jujur: merupakan sifat utama yang harus dimiliki 

oleh setiap aparatur dalam melaksanakan tugas. 
b. Disiplin: merupakan bentuk ketaatan dan kepatuh

an aparatur negara terhadap peraturan perundang
an. Ketaatan dan kepatuhan harus dilakukan de
ngan kesadaran sehingga dapat menjadi teladan di 
lingkungan kerjanya. 

c. Bekerja keras: senantiasa berusaha dan bekerja 
keras pantang putus asa dalam setiap melakukan 
tug as. 

d. Keuletan: merupakan usaha terus menerus yang 
dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu 
tujuan. 

e. Percaya diri: yaitu percaya akan kemampuan diri 
sendiri yang bersumber dari pengetahuan yang 
mendalam. 

f. Penuh inisiatif dan kreatif: melihat peluang yang 
harus segera dilakukan dan memulai sesuatu tan
pa selalu harus diperintah atau diberi tahu. lnisiatif 
dan kreatif sangat diperlukan dalam rangka keber
hasilan pelaksanaan tugas organisasi. 

g. Proaktif: selalu aktif terhadap setiap permasalahan 
dan "menjemput bola" terhadap suatu pekerjaan. 
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h. Teliti: merupakan perilaku yang selalu memperhati
kan hal-hal yang kelihatannya remeh tapi sesung
guhnya mempunyai nilai yang besar terhadap 
keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi. 

i. Komunikatif: yaitu sifat luwes dalam berkomunikasi 
atau bergaul dengan berbagai pihak secara baik 
dalam situasi apapun. 

j. Bertanggung jawab: berarti konsekuen dengan se
suatu yang dilaksanakan, siap menerima segala 
resiko, merasa bersalah dan berdosa apabila tugas 
belum atau tidak diselesaikan dengan baik dan di
pertanggungjawabkan. 

3. Penghulu sebagai pegawai Departemen Agama 
Departemen Agama dibentuk antara lain untuk me

ningkatkan pemahaman penghayatan dan pengamalan 
ajaran agama seluruh rakyat Indonesia seperti yang dia
manatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembentuk
an tersebut guna mewujudkan masyarakat madani yang 
taat hukum, demokratis, makmur, adil, dan berakhlak 
mulia. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetap
kan kode etik pegawai Departemen Agama sebagaima
na Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2002 
yang dijadikan sebagai landasan, pedoman, dan tuntun
an bagi pegawai Departemen Agama dalam berfikir, 
bersikap, dan berperilaku. 

Kode etik tersebut berbunyl: "bahwa nilai-nilai aga
ma merupakan landasan moral dan etika serta harus 
menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia pada umumnya 
dan pegawai Departemen Agama pada khususnya 
dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta ber
masyarakat. n 

Hal tersebut melandasi ungkapan dasar dalam 
kode etik yang berbunyi: "Kami pegawai Departemen 
Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Mahaesa: 
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a. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bang
sa; 

b. Mengutamakan pengabdian dan pelayananan 
kepada masyarakat; 

c. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah; 
d. Melaksanakan tugas dengan disiplin profesional 

dan inovatif; 
e. Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejah

teraan korps. 

E. Profil Penghulu Ideal 
Seorang pegawai negeri sipil untuk dapat diangkat ke 

dalam jabatan penghulu wajib memenuhi persyaratan seba
gai berikut: 
1. Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) 

di bidang syariah atau hukum Islam; 
2. Sehat jasmani dan ruhani; 
3. Mampu membaca, menerjemahkan, dan memahami isi 

kandungan kitab-kitab kuning (kitab bahasa Arab) dan 
perundang-undangan perkawinan: 

4. Mampu dan fasih melafadzkan bacaan al-Quran, ha
dits, dan bahasa Arab; 

5. Memiliki idealisme dan komitmen yang tinggi terhadap 
profesi penghulu; 

6. Lulus pembinaan profesi kepenghuluan. 

Profil penghulu ideal selain memenuhi persyaratan ter
sebut juga harus memiliki kemampuan manajerial, berakh
lak mulia, memiliki integritas pribadi, berdedikasi terhadap 
tugas dan fungsinya, serta loyal terhadap negara. 

F. Rangkuman 
1. Penghulu sebagai aparatur negara harus memiliki sikap 

mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan 
watak, keluhuran budi, dan landasan moral yang kuat 
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e. Menikahkan poligami calon pengantin pria tanpa 
mendapatkan ijin tertulis dari istri pertama. 

f. Menikahkan seseorang yang masih terikat dalam 
suatu perkawinan yang sah dengan orang lain. 

g. Menikahkan seseorang yang belum cukup umur 
tanpa dilengkapi ijin dari Pengadilan Agama. 

h. Menikahkan calon pengantin wanita tanpa wali 
yang sah. 

i. Memperjualbelikan buku nikah (model NA). 
3. Pelanggaran prosedur 

a. Menikahkan calon pengantin kurang dari 10 hari 
kerja tertiitung dari saat pendaftaran tanpa dispen
sasi camat. 

b Menikahkan calon pengantin dari anggota TNl/Polri 
tanpa dilengkapi surat ijin dari kesatuannya. 

c. Menikahkan calon pengantin wanita dari luar wila
yahnya tanpa surat rekomendasi dari penghulu 
yang mewilayahi domisili calon pengantin wanita. 

d. Melakukan pencatatan nikah terhadap pasangan 
nikah yang tidak melalui prosedur yang berlaku. 

e. Menunda pencatatan peristiwa nikah dalam regis
ter. 

f. Menunda penyerahan buku nikah. 
g. Papan biaya nikah tidak dipasang di tempat yang 

mudah dibaca oleh masyarakat. 
h. Papan pengumuman nikah (NC) tidak dipasang di 

tempat yang mudah dibaca. 
i. Stok formulir/buku nikah tidak diadministrasikan 

secara tertib. 

Setiap penghulu hendaknya dapat memastikan bahwa per
buatan dan usaha yang dilakukan adalah halal dan bersih, 
bebas dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt dan per
aturan perundangan serta bersih dan bebas dari syubhat. 
Hal ini panting dijadikan dasar oleh karena berkah Allah swt 
tidak akan datang atas perbuatan dan usaha yang haram 
dan ter1arang. Hendaknya ia memahami hadits Nabi Mu-
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hammad saw menyatakan: 
• , 1 - _, .. .. • "' -

r'~4 ~~,ii. J' ~..i;; ~ js-~ ~f;.,J\ r?- Jl\ 01 
, , , , , 

Artinya: Allah mengharamkan surga bagi orang yang makan 
atau diberi makanan haram. 

B. Penanggulangan Preventif 
Preventif berarti mencegah atau menghalangi. Sifat 

pencegahan dapat dilakukan berupa pemberian motivasi 
dan penanaman pemahaman akan pentingnya mentaati 
peraturan sebelum penyimpangan terjadi. Penanggulangan 
preventif dapat diartikan sebagai upaya pencegahan dini 
oleh seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran atau 
penyimpangan dengan berbagai macam bentuk dan mo
dusnya. 

Penyimpangan yang dilakukan oleh penghulu sekecil 
apapun akan membawa dampak bagi citra Departemen 
Agama dan kepercayaan masyarakat atas pelayanan Kan
tor Urusan Agama Kecamatan. Oleh karena itu segala 
bentuk penyimpangan harus dapat dicegah dengan melaku
kan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: 
1. Memberikan pemahaman nilai-nilai ajaran agama Islam 

dalam setiap pelaksanaan tugas kepenghuluan, bahwa 
Allah swt senantiasa mengawasi setiap perbuatan dan 
tingkah laku manusia. Peringatan Allah swt yang ber
kaitan dengan pelanggaran pelaksanaan tugas, berda
sarkan firman-Nya dalam surat al-Zalzalah ayat 8 seba
gai berikut: 

Artinya: Barangsiapa melakukan kejahatan walaupun 
sebesar biji zaroh. pasti ia akan melihatnya (untuk 
mendapatkan pertanggungjawaban). 
Firman Allah swt dalam surat ·Luqman ayat 34 dan surat 
al-Hujurat ayat 13 berbunyi: 
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Artinya: Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan 
Maha Mengenal. 

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah swt berfirman: 
• .~ - s ; ... --;¥-I! "',./,~'~' •"' - "I-~ 1·1 • - L..9 • • . '-.lJ.......j ~·· • .1...:i .) 

• l,; • ,. """'" • - ,. 
~ -. - ,. 

Artinya: Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulis
kannya. 

Dalam surat al-lsra ayat 34 Allah swt berfirman: 
6 - .,,,.. - • .- 1 - ; 
~ ~ • - -: 15 -: ·- - ?I ~ I · "-"' 'l.. · • I -Y---u ..,.,,..., u .. ~. _,.,,-' 

,. -
Artinya: Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu 
pasti diminta pertanggungjawabannya. 

Hadits Nabi Muhammad saw menyatakan: 

.)~\ i.s' ~ ~-;J\j :_,;.1)\ 
, , , , 

Artinya: Orang yang memberikan suap dan yang disuap 
keduanya masuk neraka. 

Hadits Nabi Muhammad saw yang lain menyatakan: 
\ ::01! • ,I ,I '_ ~t\ I ~t\ ,I ., • 

. ~ a•"· . ~w ~ 
~ r v ~ ~ ... ... ... 

Artinya: Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat 
memberikan manfaat kepada orang lain. 

Nabi Muhammad saw bersabda: 

~U\ Jl2~~ .J.Af ~ J1 ~)I\ J-j '~l 
,,,, ,,,, , , , ,,, 
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Artinya: Apabila suatu perkara diserahkan kepada se
seorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat ke
hancurannya. 

.. .. 

Artinya: Ciri orang muna'fik ada 3, yaitu bi/a bicara ia 
berbohong, bi/a berjanji ia mengingkari, dan bi/a diberi 
amanah ia berkhianat. 

2. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan melalui berbagai forum, baik 
formal maupun nonformal kepada masyarakat. 

3. Menanamkan kesadaran kepada penghulu bahwa 
memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah iba
dah. 

4. Melaksanakan tugas dan fungsi kepenghuluan sesuai 
ketentuan. 

5. Menanamkan kesadaran kepada penghulu bahwa haki
kat sumpah yang telah diucapkan akan berdampak pa
da konsekuensi moril, apabila diingkari akan mendapat
kan azab atau siksa. 

C. Penanggulangan Represif 
Represif adalah bersifat menekan, mengekang, atau 

menahan. Sifat ini dapat dilakukan dengan mengambil 
langkah perbaikan dan penyempumaan atas penyimpangan 
yang telah dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan bila upaya 
preventif telah dilakukan secara optimal namun masih juga 
terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundangan, 
prosedur, dan ketentuan tentang biaya. 

Penanggulangan penyimpangan secara represif dila
kukan melalui pemeriksaan atau audit, baik yang dilakukan 
secara berkala maupun bersifat khusus, oleh atasan lang-
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sung ataupun lembaga pengawasan, baik internal maupun 
eksternal. Apab1la ditemukan pelanggaran terhadap pelak
sanaan tugas penghulu, maka akan diberikan sanksi kepa
da pelaku secara tegas, konsisten, berkeadilan dan tidak 
diskriminatif. 

D. Rangkuman 
1. Penyimpangan dalam pelaksanaan tugas penghulu dila

kukan dengan berbagai modus, antara lain: melakukan 
pungutan liar, pelanggaran terhadap peraturan perun
dang-undangan, dan pelanggaran prosedur. 

2. Penyimpangan yang dilakukan oleh penghulu sekecil 
apapun akan membawa dampak bagi citra Departemen 
Agama pada umumnya dan kepercayaan masyarakat 
bagi pelayanan penghulu. Oleh karena itu segala ben
tuk penyimpangan harus dihindari. 

3. Penanggulangan penyimpangan secara preventif dan 
represif bertujuan untuk memperbaiki kinerja pelayanan 
penghulu secara prima. 
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BAB V PENUTUP 

Modul pengawasan dengan pendekatan agama ini diperun
tukkan bagi para penghulu sebagai salah satu unsur penyeleng
gara negara. Tugas fungsi penghulu selaku aparatur penyeleng
gara adalah memberikan pelayanan administratif kepada ma
syarakat di bidang pernikahan dan penyuluhan serta pembinaan 
keluarga sakinah. 

Program pengawasan dengan pendekatan agama dimak
sudkan sebagai pendorong kesadaran bahwa pengawasan 
menjadi perilaku yang melekat, membudaya, dan merupakan 
kebutuhan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan 
bernegara. Sasaran akhir program PPA adalah aparatur negara, 
salah satunya adalah penghulu, adalah terbebas dari kolusi, ko
rupsi, dan penyimpangan lain. 

Pengawasan yang dimulai dari diri sendiri dengan dilandasi 
pemahaman akan hakikat hidup manusia sebagai abdi Allah swt 
yang harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan, dan 
tingkah lakunya kepada Allah swt, akan memberi dampak positif 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Seseorang yang memahami, menyadari, dan menghayati haki
kat manusia dan fitrahnya akan mengembangkan perilaku ihsan 
pada dirinya, yakni bahwa Allah swt senantiasa mengawasi 
perbuatan kita, dan seolah-olah kita melihat-Nya. Kalaupun kita 
tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Allah swt yang melihat 
kita, yang dalam bahasa agama disebut dengan "ihsan". Peng
hayatan nilai agama akan berdampak pada pengendalian diri 
terhadap seluruh perbuatan kita. 

Penghulu dalam fungsinya memberikan layanan kepada 
masyarakat diharapkan mampu menerapkan nilai ihsan dalam 
pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat terhindar dari perbuatan 
tercela dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan 
hukum maupun nilai moral agama. Oleh karena itu para peng
hulu perlu dilakukan sosialisasi PPA. 
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Lampiran: 

AJARAN AGAMA TENTANG PENGAWASAN 

A. PENGAWASAN 

1. Latar Belakang 
a. Manusia dalam kodratnya mempunyai kecende

rungan ingin bebas dalam melakukan perbuatannya 
dan melupakan pengawasan dari Allah swt. Dalam 
al-Quran banyak ayat yang secara jelas menyata
kan bahwa Tuhan senantiasa mengawasi dan me
ngetahui perbuatan hamba-Nya, baik yang terlihat 
maupun yang tersembunyi. 
Firman Allah swt: 

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. 
(Surah al-Fajr: 14) 

Firman Allah swt: 
- - - ... - -yjlf ~j _,.; • i-:. --~~~~ LA~j~JI 1-:;1;.. ·, ilj 

~1; ~ ri lj-j ~-~:ii Lj- ~t:ji:•.li u ;j::; ~l ~ ~~:,ii~~~ :it 
- . - . . -

~ .. .. t -- • -: I ''I J• - -, .. 1- I • ~ .. -
~ ~~.)~.J.J I!•~~..-.~~ LA~~ 

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manu
sia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati
nyaJ dan Kami lebih dekat dengannya daripada urat 
lehemya (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal 
perbuatannyaJ satu duduk di sebelah kanan, yang 
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lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun 
yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat 
pengawas yang se/alu hadir. 

(Surah Qaf: 16 -18) 

Firman Allah swt: 

Dan Dia/ah Allah yang disembah baik di langit mau
pun di bumi; Dia mengetahui segala yang kamu ra
hasiakan dan sega/a yang kamu lahirkan dan me
ngetahui pula sega/a yang kamu usahakan. 

(Surah al-An'am: 3) 

b. Manusia pada hakekatnya memerlukan koreksi/ 
pengawasan dari orang lain untuk mengantisipasi 
seluruh amal perbuatannya. karena manusia dicip
takan sebagai makhluk yang lemah secara fisik dan 
mental terutama lemah dalam pengendalian diri. 

Firman Allah swt: 

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, 
dan manusia dijadikan bersifat /emah. 

(Surah an-Nisa: 28) 

c. Pengawasan sangat diperlukan bagi kehidupan ma
nusia, karena manusia tempat salah dan dosa. Ma
nusia memiliki nafsu yang pada umumnya mempu-
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nyai sifat cenderung untuk berbuat dosa, karena itu 
Allah swt mencintai orang yang mau bertaubat dan 
mau membersihkan dirinya. Untuk itu diperintahkan 
agar manusia menghentikan perbuatan dosa dan 
bertaubat. 

Firman Allah swt: 
~ " ,,. _, ,,. c: :-

,.._-?I_ ... _ - - L;il ,.-: ''l/~-L..:~ - ".:.~'1-?I - •.: t - ·1 ~-· 
t..rf..J u~t..rf..J~..; ~ _ _,_.,.; ..; ~ u~~ ts~ _, 

@p-jj_,..li 

Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, 
karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh ke
pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat 
oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Peng
ampun lagi Maha Penyayang. 

(Surah Yusuf: 53) 
Firman Allah swt: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 
diri. 

(Surah al-Baqarah: 222) 

Sabda Nabi saw: 

(Ur-\... ~'J (.$l.. _,:ll •'JJ) 

Tiap anak Adam mempunyai kesalahan, dan seba
ik-baik yang mempunyai kesa/ahan ia/ah mereka 
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yang bertaubat. 
(Had its riwayat Tirmidzi dan lbnu Majah) 

2. Hakekatpengawasan 

a. Hakekat pengawasan menurut pandangan agama 
merupakan langkah awal memenuhi perintah saling 
mengingatkan. 
Firman Allah swt: 

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesung
guhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang 
yang beriman. 

(Surah adz-Dzariyat: 55) 

b. Pengawasan mengandung nilai agama mengenai 
kewajiban untuk berbua baik dan mencegah perbu
atan terlarang. 
Firman Allah swt: . , 
· ~.,·1 , ,,,,f,•~., ·-L..:J·f· ••.• ,", µ·-1,, "~··'"1, 
~ L.,., • .. . -\.....l .. .. 1 ' 0 • • ~ .. • ~ .. , -' .:. IJ..,.J - ~ . _,.., I . , .., IJ~-.. .., 

Dan orang-orang yang beriman, /e/aki dan perem
puan, sebagian mereka adalah menjadi penolong 
bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh menger
jakan yang makruf, mencegah yang munkar, mendi-
rikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka 
taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan 
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diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

(Surah at-Taubah: 71) 

(t$.i. ;JI •'.J.J) 

Demi diriku yang ada da/am kekuasaan-Nya, hen
dak/ah kamu menyuruh orang berbuat makruf dan 
mencegah orang berbuat kejahatan. Ka/au tidak, 
tentu hampirlah siksaan Allah kepadamu, dan pada 
saat itu ka/au kamu bermohon juga kepada-Nya, 
niscaya Allah tidak akan mengabulkannya. 

(Hadits riwayat Tirmizi) 

c. Upaya pengawasan pada hakekatnya merupakan 
peringatan dengan maksud untuk mengajak kepada 
jalan yang benar. Peringatan yang tertinggi nilainya 
adalah mengajak kembali ke jalan Allah. 

Firman Allah swt: 
... - ·; - •• '9 - - • -: ,~· ·- .--~1. -- GI•- - '1,: .JJI 11 l- ·~f -1. - ..... l..!Jl.:l.j ~. "'~Li-'°-' .. ~&.r- - f.T •. ~ U--· -- .... 

- # -

·~ . -.,,, " -
@~~I~ Gf L;_;~I 

Katakanlah: lnilah jalan agamaku. Aku dan orang
orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada 
A/ah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah 
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dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. 
(Su rah Yusuf: 108) 

Firman Allah swt: 
• - - ... ~ -o;j '"1 - :_,5" '!' t'"1 - • '"1 • • I - ~1 ·- ;9:.1·.....£"...i~L..": ,- .. •l - 1.· - - .l.J - ... - ·~~ 

,.J- 1 ~; - .:~J' ~-' - ~ ~..)- ~ 

~~.}' *r:; . - , 

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan ke
pada orang-orang yang mau mengikuti peringatan 
dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah 
walaupun ia tidak melihat-Nya; maka beri/ah kabar 
gembira dengan ampunan dan pahala yang mu/ia. 

(Surah Yasin: 11) 

d. Pengawasan sebagai suatu peringatan harus dilak
sanakan. Sekurang-kurangnya jika seseorang me
ngetahui suatu perbuatan terlarang dan tidak mam
pu mencegahnya, maka ia harus bersikap meng
ingkari atau menolak dalam hati dengan cara tidak 
memberi toleransi. 

Sabda Nabi saw: . , , ,. , ..... " , 
: '' • ... : I .. I ~ • ' '::" .. ~ \ . I • , , ::~ J; ,- ('."' ~ .._ • ~ ~ . T' • , 
~t"' ...... ~ C::..,,,,. ~ ~ c..)t"' o~ o _ _ ~ ~ "5 .) if 

, , " ,:: , , , , , • f , ..... ""' , 
• I .. ·~ \ ' · ' • · '£ I I · ' l - " • 1 ,. .. f.J 

c..) "-" '-'° •....o ~ ~ J " " 4 f c.!2- tt I - . . -, , , ,, , , 

<r1--J ..u--t •'JJ) 

Barang siapa yang melihat yang mungkar hendak
lah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak kuasa, 
ubahlah dengan lisannya. Jika tidak kuasa, maka 
dengan hatinya. /tu/ah yang selemah-lemah iman. 

(Hadits riwayat Ahmad dan Muslim) 
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3. Tujuan pengawasan 
Tujuan pengawasan pada akhirnya membentuk manu
sia yang beriman dan bertakwa kepada Allah dalam 
rangka menyukseskan pembangunan bangsa dan ne
gara. 

Firman Allah swt: 

- .. - - -- -• ---1· -• .. - 1 • - - T - ·::.: 1 .. 1 - 1 !..f • r • --,r-~ ~ r• ~:le. I ·,.. .. el _,.._a:;I., _,_:...I-.~~ v--- 0 ,;..J., 

~-: -· <'-: 1 ~LS"~ • ;:jj._fj 1 • SS'. <,l- . ·t.ii- --~i 
~u~~ ;~ ~ ~.,l.J'!'..> .,_ 

Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan ber
takwa, pastilah Kami akan me/impahkan kepada mere
ka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendus
takan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa disebabkan 
perbuatannya. 

(QS. Al-A'raf. 96) 

B. PERILAKU YANG HARUS DITUMBUHKAN ATAU 
DICEGAH DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN 
PENGAWASAN 

1. Pengawasan pada akhirnya merupakan upaya untuk 
menuju keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, 
bangsa, dan negara. Untuk itu negara sebagai amanat 
Allah wajib disyukuri, dipelihara, dan dijaga keutuh
annya. 

Firman Allah swt: 
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Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu darl al-Kitab: 
"Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebe
lum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat 
singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata: 
"lni termasuk kumia Tuhanku untuk mencoba aku apa
kah aku bersyukur atau mengingkarl (akan nikmat
Nya). Dan barang siapa yang bersyukur maka sesung
guhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri 
dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya 
Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mu/ia. 

(Surah an-Naml: 40) 

Firman Allah swt: 

Dan ingat/ah o/ehmu pada waktu Tuhan menjadikan 
pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad 
dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan 
istana-istana dan tanah-tanahnya yang datar dan kamu 
pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka 
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ingatlah nikmat-nikmat Allah dan jangan/ah kamu mera
ja/ela di muka bumi membuat kerusakan. 

(Surah al-A'raf: 74) 

Firman Allah swt: 

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 
menjadikan kamu pemakmumya. 

(Surah Huud: 61) 

2. Dalam upaya memakmurkan negara sebagai amanat 
Allah perlu kesungguhan untuk bekerja dan berpartisi
pasi dalam pengawasannya. 
Firman Allah swt: 

Sesungguhnya AHah lldak mengubah keadaan suatu 
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri. 

(Surah ar-Ra' d: 11) 

Sabda Nabi saw: 

J~\ ~ ~ ~ ~¥ ~~ 0f ~ J~ 11 ~l 
,. , , ,,,,, .,,. 

(~..l.11 •'J.J) 

Sesungguhnya Allah Ta 'ala senang melihat hamba-Nya 
yang telah bersungguh-sungguh dalam menuntut 
sesuatu yang halal. 

(Hadits riwayat ad-Daylami) 
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3. Bekerja keras dan berpartisipasi dalam pembangunan 
melalui pengawasan merupakan salah satu bentuk iba
dah atau pengabdian kepada Allah . 
Firman Allah swt: 

;;I ·~ ·~ - -~ ,, ··-t''I - ·''I-~ -'I~ ~-r · , __ 
~ ~-'.l. • .. ; a'!.~J -'~ ._ • ,.. Y-' 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka menyembah-Ku. 

(Surah adz-Dzariyat: 56) 

4. Tujuan pengawasan merupakan bagian dari usaha 
mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni agar 
tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan 
antara kepentingan jasmani, rohani, material-spritual, 
dunia, dan akhirat. 

Dan carilah pada sesuatu yang telah dianugerahkan 
A/ah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan ja
nganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan 
duniawi dan berbuat baik/ah kepada orang lain seba
gaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan ja
nganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Se
sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan. 

(Surah al-Qashash: 77) 
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Firman Allah swt: 
- f, - .,. • • - = ,. - 1 • .. • 

,~~l 0-'.) :J-:..:; 0h.YJ lj ,~,.:. :,:; ~·~ U.J I ~ :;.;..--_; ~I~:; 

- • - • - ~· I - • • - ": - - • 1.,.1- - .).,.I~ 
0_, I.·• • .. · L...4.-1 • <•"' · • • i.J.~ _, .__ • • , ..:r ;-- .: .. --

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Ra
su/-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat peker
jaanmu itu, dan kamu akan dikemba/ikan kepada Allah 
Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, Jalu 
diberikan-Nya kepada kamu segala yang telah kamu 
kerjakan". 

(Su rah at-Taubah: 105) 

Sabda Nabi saw: 

~~ ~iS- ~~'1 ~\) \~ :_;:..; ~% !l~~ ~\ 
, ,,,, "" ,,,, , , 

Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seo/ah-olah 
kamu akan hidup se/amanya, dan beramallah kamu 
untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati 
esok hari. 

(Hadits riwayat al-Bayhaqi) 

5. Salah satu kegiatan pokok dalam pelaksanan peng
awasan adalah mencegah agar tidak terjadi kerugian 
negara dan bentuk penyalahgunaan wewenang, korup
si, dan pungutan liar. 

Firman Allah swt: 
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·r ... . ... .a • - • 
~ • l.;.:f I •,_~11 ~~ .. .l.JI- ~('J • -~-- • ... <·:!; ... ;: 
~r_ -- ~-' -'r--~-'r-:- = 

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 
hanya/ah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi 
Allah /ah pahala yang besar.. Hai orang-orang yang 
beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 
akan memberikan kepadamu furqan (kemampuan 
membedakan antara yang hak dan yang batal) dan 
menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni 
(dosa-dosa)-mu. Dan Allah mempunyai karunia yang 
besar. 

• • • -f 1 • < - .. -
~ .. ~ 

,, - . 
l!';f;. )I~· • _, r 

(Surah al-Antal: 28-29) 

. . ---< · ;~1~~--j, ~0.., <~l.Jf il 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan ja/an batal, kecuali 
dengan ja/an pemiagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu. Dan jangan/ah kamu m'em
bunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Pe
nyayang kepadamu. 

(Surah An-Nisa: 29) 
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Firman Allah swt: 

11i:. 1- r~- 1L.-rL~·-=·-~·-,- ·fl~i<L~-~. '--+:' ~ .,, ~ . - . ,__,. ~ .,, 
,,.. , - -
, ,,.. . .. - - -, .. : .. ..,,. 

0_, ~':.:i ~r.;~y4'="UJ1~,~r ~ t ;.?..ri .,JS'' =1 r~i 
- - -

G) 

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagi
an yang lain di antara kamu dengan jalan batal dan ja
nganlah kamu membawa urusan harla itu kepada ha
kim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta 
benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, pa
dahal kamu mengetahui. 

(Surah al-Baqarah: 188) 

6. Kegiatan pokok yang lain dari pelaksanaan pengawas
an adalah berusaha menutup celah yang membuka pe
luang suap/sogok karena tindakan tersebut perbuatan 
tercela dalam Islam. 
Sabda Nabi saw: 

(.:;--JI yb.....Pi olJJ) 

Pemberi dan penerima suap masuk di dalam neraka. 
(Hadits riwayat Ashabus Sunan) 

Sabda Nabi saw: . , ~ , "' - ' , .,,. 

:r;~1) ~i)i r-c-J .U\j ~ "'1>1 ~ -1>1 J~~ ~ 
"" ,,, .,,., ,,, 
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Rasu/ullah saw mengutuk orang yang menyuap, yang 
menerima suap, dan yang menjadi perantaranya. 

(Hadits riwayat Ahmad dan Hakim) 

Sabda Nabi saw. 
' ... . ... ' , . ... ~ .. ... .... r' JJb.Jl ~ ..b:-\ L. ~:;J\ ~L;; ':J 0L.j d\.ZH ~ :_;4 

... ... ... 
• 

r'~'~ ... .... 

(....l...l'--t •'JJ) 

Akan datang pada manusia suatu zaman yang tidak 
pedu/i bagi seseorang tentang apa-apa yang ia ambil, 
apakah dari yang halal atau haram. 

(Hadits riwayat Ahmad) 

7. Pengawasan pad a dasarnya adalah meminta per
tanggungjawaban seseorang terhadap tugas yang 
dibebankan, karena di akhirat tiap manusia diminta 
pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. 
Firman Allah swt: 

~I •i·f '1< ~lo;;. ~1f- - -_-ij- ~j~ I r•is .. ~&!LJ - .. j ~~ i-
~ -' VJ ~ -' ~ -' c-- c.J~ - - :. u-::-' -' 

Dan jangan/ah kamu mengikuti apa yang kamu ti
dak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesung
guhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua
nya itu akan diminta pertanggungjawabannya. 

(Surah al-lsra': 36) 

8. Dengan pengawasan diharapkan akan dapat men
dorong manusia untuk membiasakan diri berintros
peksi dan mawas diri yang menjadi kewajiban se-
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bagai seorang muslim. 
Firman Allah swt: 

'

=-• -; 1 • < :-- i • ~ l,.I - - • -t. • • • -. l~l 1:, ir1· ::-..JI __ ~- •, .. I~-,!_ .)!---' .J.J-' .l.l L;,: ' haa - ~ •::......o;~~ '.- ,...r' ,....,___ w v- .l......J ""' 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bi/a di
timpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada 
Allah, maka ketika itu juga mereka me/ihat kesa
lahan-kesalahannya. 

(Surah al-A'raf: 201) 

Dan orang-orang yang bertakwa ialah orang yang 
apabila mengerjakan perbuatan keji atau meng
aniaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu me -
mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa 
lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada 
Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan 
kejinya itu, sedangkan mereka mengetahuinya. 

(Surah Ali lmran: 135) 
Sabda Nabi saw: 

(~...\.II elJ.J) 

Berbahagialah orang yang sibuk mencari aib/kesa-
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/ahan dirinya daripada mencari aiblkesalahan orang 
lain. 

(Hadits riwayat Dailami) 

9. Dengan pengawasan juga diharapkan akan mampu 
mendorong dirinya sendiri dan orang lain untuk mem
budayakan rasa malu dan merasa berdosa dalam me
lakukan penyimpangan. Malu dalam berbuat dosa ada
lah bagian dari iman. 

Sabda Nabi saw: • f ,, ,, • .,,,. •• 
~\I\~~~~ C:t~ 1~~ ,::.;... ti_} 0t:.;)'\j ~~' 0! 

""' .,,, , , , , ,,, 

(~U-\ •'J.;) 

Sesungguhnya malu dan iman adalah dua ha/ yang di
gandengkan yang tak dapat dipisahkan. Bila yang satu 
diambil yang satu pun turut serta. 

(Hadits riwayat Hakim) 
Sabda Nabi saw: . ~ , ... 

0t:.;)'1 ~ 4'\ ~~\ 
... .. ... 

(~J ~.)~' •'J.;) 

Sifat malu termasuk cabang dari Iman. 
(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim) 

Sabda Nabi saw: 

(~.;~I •'J.J) 

Apabila engkau tidak mempunyai rasa malu, maka ber
buatlah sesukamu. 

(Hadits riwayat Bukhari) 
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10. Pengawasan pada prinsipnya melindungi kepentingan 
negara dan masyarakat. Oleh karena itu kepentingan 
umum harus didahulukan daripada kepentingan diri 
sendiri dan golongan. 
Firman Allah swt: 

- - .,,. . .., -
·- , - • A ~. r T 1; -: • ,_ ~ • - 1 ~- r ~ i>.i.;. • Ll · -: ~ "ll -
_,. .J, ·: - .. ' c..r- u.J..r-Y-.J Y .J - . ?""-!-' LT! u.J .: .. .J 

Mereka tiada menaruh keinginan dalam hati terhadap 
sesuatu yang diberikan kepada mereka (orang Muha
jirin) dan mereka (orang Anshar) mengutamakan 
(orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. sekalipun 
mereka dalam kesusahan (memerlukan apa yang me
reka berikan itu). Barang siapa yang dipelihara dari 
kekikiran dirinya. mereka itulah orang yang beruntung. 

(Surah al-Hasyr: 9) 

11. Pengawasan secara preventif diarahkan untuk men
cegah penyimpangan dan/atau menjaga jangan sam
pai penyimpangan tersebut menjalar menjadi realitas 
sosial, seolah-olah menjadi hal yang lumrah dan biasa. 
Pendirian demikian merupakan tipu daya syaitan. 
Firman Allah swt: . - -t$y~:; ~~~~ari0~ ~,1~yi ._~1~c. ~~ .. :J ~j~f 

Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap 
baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini peker
jaan itu bai~. (sama dengan orang yang tidak ditipu 
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syaitan)? Sesungguhnya Allah menyesatkan orang 
yang dikehendaki dan menunjuki yang dikehendaki. 

(Surah Fathir: 8) 

12. Pengawasan mengarahkan kejujuran seseorang dalam 
melaksanakaan tugas dan kewajibannya, dan kejujur
an merupakan jalan utama mencapai kebaikan sebalik
nya dusta adalah jalan menuju kehancuran. 

Firman Allah swt: 

- -• 1 • ,. It - - - -·,. -
••• - • - - •• - • - 1 _ - • - -· - • &!.1.J'~ ~ ~.J~t·,·c. WILrl'j l~i ~ c:r-_'l' >~~It 6:?U . ,. , .. .. - ~·--: ~ • 4-l!..)6.L:! 

~r ··- ~-

Allah berfirman: lni adalah suatu hari yang bermanfaat 
bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi 
mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai
sungai, mereka kekal di dalamnya selama-/amanya, 
Allah re/a terhadap mereka dan merekapun re/a terha
dap-Nya. /tu/ah keberuntungan yang paling besar. 

(Surah al-Maidah: 119) 

Firman Allah swt: 
~ -.... 
~0_,..;,,~1~ 

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. 
(Surah adz-Dzariyat: 10) 
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Firman Allah swt: 

~ iliij;:·i ·jiJt~~ ~jy~iJli~ ~~r~ r=J.1f ~:; 
~-. • 1, t. rir- ·-;'ii.~-'"~~ 
~u•-- ~ ~~ 

Dan siapakah yang lebih dhalim daripada orang-orang 
yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang 
dia diajak kepada agama Islam? Dan Allah tiada mem
beri petunjuk kepada orang yang dhalim. 

(Surah as-Shaf: 7) 
Sabda Nabi saw: 

J .. , . . .. ' ,, .. - ,, ,, . . .. '-~, 0~ -~\.., . <-·1~ 
• '-?J..fr- r. J r. '5· ~~ ~ • ~ . ~ , , "' ,.,, , "' , , , 

....... ~, s-... .. _ •• - _l, :. .. ...... ,_, ... '\!.._f:.t\ J' , .... , .... ~~ ,, 
~ ~ '5>" ~~ <.S ~J ~~ U--- f fl UI J ~ .. ... ... ,. , , . . , "' . , " "" ' 
·-~ .:.\\ ,, • • ... ~lS:j\ c.J';. ~lS:.}( ".. <~( u;~ ..:il\ .Jr-- t.S· ~J..fr- . T" . J r -.J -, , , , , , , ,, , . . , ,_ , ,. 

:. ... ...... ~. JS:;_' ~\ J\'·.. L." Ll\ ,, • • ... , ._ ~.:. \( 
<.S ~J . .fl J .) '5· '-$~ .)~ -' .. ... .. 

"' "' ' . , . 
t;us 4»' ~ ~ ~ y..iS:J\ .. .. ... 

(($J~I •'JJ) 

Lazimkanlah dirimu dengan kejujuran, karena kejujuran 
mengarah kepada kebajikan dan kebajikan itu meng
arah kepada surga. Senantiasalah seseorang berlaku 
jujur dan mendayaupayakan kejujuran sehingga dia 
ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. 
Jauhkanlah akan dusta, karena dusta mengarah kepa
da kecurangan, dan kecurangan mengarah kepada ne
raka. Dan senantiasalah seseorang berlaku dusta dan 
mendayaupayakan dusta, sehingga ia ditulis di sisi 
Allah sebagai orang yang pendusta. 

(Hadits riwayat Bukhari) 
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13. Pengawasan mengajak manusia untuk mematuhi per
aturan dan menuju kebaikan walaupun kadangkala 
yang baik terasa menyusahkan dan yang buruk terasa 
menyenangkan. 

Firman Allah swt: . - -. . - . .,. . - . 
- • - !{• ;: 11~-<:;. TT - ~-· ... <I.._, <" -~- JG....i.JI ~ <·~!;_~ _,,.,..,, .. ~ _y- u· ~- -" ,- o _,...., ~-' - ,---~ • -

- .... .a..o - -·r - '-•• • 1 ~-: -. "1- ·... < 1 ~ :. - • - 1:. -;_ e. t . r r - - - ·.. < t ... -= r. -n ~ .,, r-- ..r- ,_ia"" ~ ·J. ?'U c.J' v--s:-,, r- - y.:-->-

~ - .-,.-.:,. ·1=
~0~ ... ·; ,~.,, 

Te/ah ditetapkan atasmu peperangan yang engkau 
benci. Bo/eh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat 
baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu 
padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui se
dangkan kamu tidak mengetahui. 

(Surah al-Baqarah: 216) 

Firman Allah swt: 

ly..; l~l? :cf!! Y'Y.l ,··~:ic: 1-: ;..:' ._~ 1_,~~ ~ 1~ t~ii 
- . 

~-= • 1· ~~· 1;lJs ::j.-.~· .-= \ :.r 1- !. r~ ~ u~ -- • . ,,.._,-" . - -
Tatkala mereka melupakan peringatan yang telah dibe
rikan kepada mereka, Kami pun membukakan pintu
pintu kesenangan untuk mereka; sehingga bi/a mereka 
br1rgombira dengan ha/ yang telah diberikan kepada 
mfJrlJka, Kami siksa mereka dengan sekonyong
konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. 

(Surah al-An'am: 44) 
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Sabda Nabi saw: 

(t$.L. _,:)IJ _,__,,...jJ ~ olJJ) 

Surga dipagari hal-ha/ yang dienggani, dan neraka 
dipagari hal-hal yang menggiurkan. 

(Hadits riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi) 

14. Pengawasan mendidik manusia untuk teguh dalam 
pendirian yang benar dan berusaha mempertahankan
nya sebagaimana diperintahkan dalam Islam. 

Tetaplah kamu pada jalan benar sebagaimana diperin
tahkan kepadamu dan juga orang yang tel ah taubat be
serta kamu dan jangan/ah kamu melampaui batas. Se
sungguhnya Dia Maha Melihat yang kamu kerjakan. 

(Surah Hud: 112) 
Firman Allah swt: 

~ - - . -~ ~ 1;. J.i.; ~; r,.r t /~:. i.;.; ~r r ;< i· 1= • T.; t. ~L; a.J,j l i. 
• - - - - ' ;I .... • - - : - If> ,._ ; i-1 - ·r t-1~~- - ,-~- •.111~-.- J ·"', ,- -< ·- "1J- ' . '•c:. C.J ·~ d.J.J • ~1u• ... •· ·'·; .·-~ ·~ . ..)..., .J - . - - .J- ..ii • - i;.,.r.; ~ 

~ ... - - ,, .... ' - --' ' - ' -• - 11 -• 11 - 1- - • -. • - • - ·- 111 ~-. - - 1-- • -, "'l ! !. ,, • < 1 - • r ~ -iO• ~ • • . t•~ 4.1.J • • • • ~ .II r'""" '•C: J'! - _ .. ~.... .. . . - - ..... .. . . ~ 
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-"\..: C1,ia itu serolah mereka kepada agama itu dan te
: ... 1::: ~a.11 sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jangan
/..;: 7 mengikuti hawa nafsu mereka dan katakan/ah: 
.. 4 :...u beriman kepada semua kitab yang diturunkan 
A::.a.11 dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di 
an~ara kamu, Allah /ah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 
53~i kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal 
k.a.77u. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. 
Allah mengumpu/kan antara kita dan kepada-Nya /ah 
k/:a kembali. 

(Surah asy-Syura: 15) 

15. Penga...,vasan memerintahkan kepada manusia untuk 
menunaikan tugas dan kewajiban dengan hati yang 
ikhlas. 

Firman Allah swt: 
-- r:1.-. ;;.. •,.,,, 

- "". , 1 ·- , - 1 "! • -:: 
11 1 1 • • • -1 ''I 1- r • --~~ oU ~ •• ·(',; ~ 11\..LJ _, \ • • _; I~ _J~ LA J 

Padahal mereka tidak disuruh kecua/i supaya menyem
bah Allah dengan Allah dengan memumikan ketaatan 
kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus. 

(Surah al-Bayyinah: 5) 

Firman Allah swt: 
J. - - • • - -" • M " ,. - ~ ,. •.- - : 

- • "! I I· .. f ~ ·~-.!i.=..f ')J 1 ~ '~I • • ' - • · ~I :lA -: :UI ~ ·n· 1 ~~ ~ -- ( ~ - ~~ lS ~- ~ J 

Mereka itu/ah orang-orang yang telah diberi petunjuk 
oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: 
"Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyam-
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paikan al-Quran. n Al-Quran itu tidak lain hanyalah per
ingatan untuk segala umat. 

(Surah al-An'am: 90) 

Sabda Nabi saw: 
f • , • .. "" ti> .. ' , , ' t .. ~ 

JW.\11 ::.,_. j.;A.i \I 4).)1 0~ 4i.> ~W\ I~' al::_\ ~LJ\ ~ ~ 
, " , , , 

( !l~I .JS" }_r.ll o\JJ) 

Hai manusia berama/lah kamu semua dengan tu/us 
ikhlas karena Allah semata. Sesungguhnya Allah tidak 
akan menerima amal kecuali yang dikerjakan dengan 
tu/us ikhlas karena Allah semata. 

(Hadits riwayat al-Bazzar dari Ad-Dlahak) 

16. Pengawasan bermaksud membawa manusia kepada 
sifat-sifat terpuji dalam berbagai status dan peran. 
Ketika menjadi seorang pemuda, dapat berbakti kepa
da agama dan negara, ketika menjadi penguasa dapat 
berlaku adil, dan ketika berada di tengah masyarakat 
dapat saling menghargai/menghormati sesamanya. 

, . ""' ' ""' "" . ::_,;..J \.;J \ ~ ~ -1> \ ~ G,:. I :}! J LO '.+ o ~ 
, 

.. . ... 
0 .• 

.. " 

PPA untuk Penghulu 67 



(0~1 •'J.J) 

Tujuh macam orang yang mendapatkan per/indungan 
Allah pada hari ketika tidak ada perlindungan kecuali 
perlindungan-Nya: 
1. lmamlpemimpinlpenguasa yang adil; 
2. Pemuda yang tumbuh berkembang dengan taat ber

ibadah kepada Allah; 
3. Seseorang yang hatinya tergantung pada masjid 

apabi/a ia keluar dari masjid sampai ia kembali. 
4. Dua orang yang saling menyayangi karena Allah, 

berkumpul dan berpisah karena Allah; 
5. Seseorang yang ingat kepada Allah lalu mengalirlah 

air mata, padahal ia sendirian. 
6. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita 

yang punya kedudukan dan cantik, lalu laki- laki itu 
berkata: "Aku takut kepada Allah." 

7. Seseorang yang bersedekah dan ia sembunyikan 
sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak menge
tahui apa yang keluar dari tangan kanannya. 

(Hadits riwayat Bukhari Muslim} 

17. Pengawasan akan mampu menjembatani antara para 
ulama dan pejabaUpenguasa serta membina hubung
an baik antara keduanya. 
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(~ _y.i •'JJ) 

Ada dua golongan manusia yang apabi/a keduanya 
baik, maka menjadi baiklah manusia dan apabi/a ke
duanya rusak, maka menjadi rusak/ah manusianya. 
Kedua golongan itu ialah ulama dan penguasa. 

cHadits riwayat Abu Nuaim) 

18. Pengawasan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 
upaya untuk menjaga dan menyelamatkan diri dan ke
luarga dari perbuatan yang mendatangkan dosa dan 
api neraka. 

Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ada
kah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang ka
sar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terha
dap segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka 
dan mereka se/alu mengerjakan sega/a yang diperin
tahkan. 

(Surah at-Tahrim: 6) 
Firman Allah swt: 

- - , - - • ""1 . -:. ' -=, - I - - • • ""1-~ - i"~~ ... 1 -= 1:: - • • r- -
~ &!.. • •• , ~~~-~u;.,.! > .J~Lr--fjJJ t!;..:a,J .. ~c. J~--' 

PPA untulc Penghulu 69 



Berl/ah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang ter
dekat, dan rendahkan/ah dirimu terhadap orang-orang 
yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ji
ka mereka mendurhakaimu maka katakanlah: "Sesung
guhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu 
yang kamu kerjakan". 

(Surah asy-Syuara: 214-216) 

19. Pengawasan memerintahkan kepada setiap individu 
untuk menjaga keseimbangan hubungan yang baik se
sama manusia dan Tuhannya. 

Firman Allah swt: 
,,. .,,. • . • "'r·~-- .. l!.JI -: "" I• :_ - .,_LJI -: "" I• :_ · °'ii 1- ~ .. ,. l.; -: • ;ul)I ', •le.~ ~ 

,.,. ~~-'- ~~ • ~ ~ - I ~- -~ 
~ : ~ -- - -

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 
kecua/i jika mereka berpegang kepada tali (agama) 
Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. 

(Surah Ali lmran: 112) 
Sabda nabi saw: 

r-i:.. :;. ;. 1· :.31) ~1;.f) ~~.) js, ~8' ~f :;. ::,_.:;:ii 
" ""' "' "' "' .,,, ,,, " , ... . , 

~.\ill~~~;;.?.~') o~) ~u::,.. ~81 
, 

(~~' •'JJ) 

Orang mukmin ialah orang yang orang lain merasa 
aman darinya terhadap darah dan hartanya. Orang 
muslim ialah orang yang orang lain merasa aman dari 
gangguan tangan dan lidahnya. Dan orang hijrah ialah 
orang yang menjauhkan diri dari segala /arangan Allah. 

(Hadits riwayat Jamaah) 
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Sabda Nabi saw: 

(~1 olJ.J) 

Seburuk-buruk manusia adalah orang ditinggalkan oleh 
manusia lain karena takut kejahatannya. 

(Hadits riwayat Muslim) 

Sabda Nabi saw: 

(~}.>..~\ •'JJ) 

Misa/ orang mukmin dalam berkasih sayang dan ber
silaturahmi ibarat satu badan; apabi/a satu anggota /ba
gian badan terasa kurang enak maka bagian yang lain 
turut merasa demam dan tidak tidur. 

(Hadits riwayat Bukhari) 

20. Pengawasan membina manusia untuk senantiasa 
menjaga dan memelihara kesatuan kata dan per-
buatan agar terhindar dari sifat orang munafik. 

Firman Allah swt: . ,,. - . - . . ·~ ; 
~I .:l.a:. L;.'.i.; - • < ~ : J.;..~ )/ L; : _,J ~ ~ I I ~ 1$. ::~.i.J 11 -.. ~a.:, 
- - ~ ~ t..J.,j u ~- r- _, . . "'""" - ~ .. . - . . -0 ~-'I: j~ ~ L.; 1,_J~ c:_,f 

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menga
takan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar 
kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu 

PPA untuk Penghulu 71 



yang tidak kamu kerjakan. 
(Surah ash-Shaf: 2-3) 

Firman Allah swt: 

v! L; Ji ilii -)~ ;.~Jj ~iii}·~= ;Jj v-! _,~_;i c!.l: !' ':.j ~ q-l!li ~_; 
r-:.:. - ·-r .t.~ .. I ··--·1--1:-1-~ L·- J.f""i1- -- i; ~ '_ • .... ~J~ ~l.T'--c.rY ·\-'~i- a?-- ..L11..)-A_,.._~.u 

... - ,. ,. -M ,,. .,. 

® ;~1.~ ~ 'i Wl_;J.:..illj6_:,.;Jl~JJ&~1j 

Diantara manusia ada orang yang ucapannya tentang 
kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya 
kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padaha/ ia 
adalah penantang yang paling keras. Apabila ia berpa
ling dari mukamu. ia berjalan dibumi untuk mengada
kan perusakan dan merusak tanaman dan binatang ter
nak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. 

(Surah al-Baqarah: 204-205) 

Sabda Nabi saw: 

I~[, ~r ~J l~lJ ~£ ~J;._ 

(<$ Jl>..:JI •'JJ) 

Tanda-tanda orang munafik ada 3: bi/a berkata ia ber
dusta, bi/a berjanji ia ingkari, dan bi/a dipercaya ia ber
khianat. 

(Hadits riwayat Bukhari) 

21. Pengawasan mendorong seseorang kepada jalan ke
benaran dan menjauhkan diri dari perbuatan keji. 
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Firman Allah swt: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan 
berbuat kebajikan. memberi kepada kaum kerabat dan 
Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan per
musuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar ka
mu dapat mengambil pelajaran. 

(Surah an-Nahl: 90) 
Firman Allah swt: 

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa 
yang kamu di/arang mengerjakannya, niscaya Kami ha
pus kesa/ahan-kesalahanmu (dosa kecil) dan Kami ma
sukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. 

(Surah an-Nisa: 31) 

22. Pengawasan dapat menangkal ajakan syaitan yang 
menyesatkan. 
Firman Allah swt: 

-
~ y.·. :i. ri, , ;. .;;.r 
~ -- . - -

Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka 
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anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syai
tan hanya mengajak golongannya supaya mereka m'en
jadi penghuni neraka yang menyala-nyala. 

(Surah Fathir: 6) 

Firman Allah swt: 

~ji;:,;~:,:;.f i~f~ 0 -L: ~ri~ ~r~is.c:: ·:? 

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat terti
pu oleh syaitan sebagaimana ia telah menge/uarkan 
ibu bapakmu dari surga. 

(Surah al-A'raf: 27) 

23. Pengawasan mendorong untuk berlomba menciptakan 
kebaikan dan pembaharuan guna kemajuan bangsa. 

Firman Allah swt: 
• - '"" l ' - ... _ ...::,,,-_ .. ->-..JI -~-·· _· .... li , .J- _, ; 

Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaik
an. 

(Surah al-Baqarah: 148) 

Firman Allah swt: 

.. ' 
@ - .... ,, ... r ·, , .. • u..u::. 

u ··- - -

Bersegera/ah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu 
dan kepada surga yang /uasnya se/uas /angit dan bumi 
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 
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(Su rah Ali lmran: 133) 
Sabda Nabi saw: 

'~!J ~).i j_;J, ,fof '~l ::,;~1 ~' Jl:. J1 ~Ll3 ~-_,b 
, ,, , , , , ,,,,,, , , ' . .. " .. , . ,, , • .!,, ~, ·~·1 . -~· ..... ;,, .. ';i ... ,.~, - 6 ° · i ..... \.,;,,U u . · J..AJ J o ..l..J o • 

\. 11.,...1 - '-'- • ,, .,,,,, ,, "' ,,, "' .,,,. 

<r-5'\J-I olJJ) 

Berbahagialah orang yang berlomba-lomba kepada 
naungan Allah yang apabila diberi kebenaran diterima
nya, dan apabila dimintai nasihat ia suka memberi, dan 
orang yang memberi hukuman orang lain seperti meng-· 
hukum diri mereka sendiri. 

(Hadits riwayat Hakim) 

24. Pengawasan menuntut kesetiaan dan ketaatan kepada 
Allah, Rasul, dan pemegang pemerintahan. 
Firman Allah swt: 

u-Jjf j J _,_..!.jlfi_, :._ ~f j ;_iljl_, !.M ~f i~I; c:r-.µi I e~~ 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Ra
sul, dan pemegang pemerintahan di antara kamu. 

(Surah an-Nisa: 59) 

25. Pengawasan mendorong seseorang untuk mentaati 
sumpah dan janji. 
Firman Allah swt: 
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Tepatilah perjanjian dengan Allah bi/a kau berjanji dan 
janganlah kau batalkan sumpah sesudah meneguh
kannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah seba
gai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu. Sesungguh
nya Allah mengetahui segala yang kamu perbuat. 

(Surah an-Nahl: 91) 
Firman Allah swt: 

- - - - - - - : • - ... -r • .. .,,,. 
~ ~ J --: ' I ..i_ '' ~ I '!' 1 • I 'J I ~ 1s • 1 • - • - - I t I • - - - • - - ·- t I ~ I rr~ ~~.J ~ · ,·~~··a1.J~ ~0.J~~~ 0!. 

.,.. •. <-=· ~- :.:.-oii'" - .. 01 • r .. - ~, :Jii~~~i<·.~- .- · ~i · r-=--~ .J- ··- r ~~-· !. ~ _, r-::--:: .J_~ v-! 

®,-: . .Ji yl~ ~:; 

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah 
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedi
kit mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat dan 
Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak 
akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak pula 
akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang 
pedih. 

(Surah Ali lmran: 77) 

Sabda Nabi saw: , . ,, . . ' . , ..... 
JC ':. ~ 1.-.:;: • ':'.H ... ... , ·~ ~: l\ ~ •. "'l\"' ..1.>L !ll"' •:. '1\ , •LS:J\ 
~ c--: <$"' ~ J c..f y-'-' ~ J . ..r"' 1 ,;'. , , "'"' , ,, , , 

y~t5"- lf) ~J ~ t_s;1 
,,,. "" tfJ , - , 

(f.$ J~' •'JJ) 

Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah dan ber
sumpah palsu yaitu sumpah yang dilakukan untuk 
mengambil harta orang Islam, sedangkan yang ber
sumpah itu terang-terangan dusta. 

(Hadits riwayat Bukhari) 
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26. Pengawasan mencegah manusia berbuat dosa yang 
mengakibatkan manusia tidak memperoleh kebahagia
an dan ketentraman serta dapat mengotori kesucian 
jiwanya. 

Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah 
(yang tidak terduga-duga)? Tiada yang merasa aman 
dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. 

{Surah al-A'raf: 99) 
Firman Allah swt: -. . - . . - .,. ~ -

~-: -• <-.I -!lS" l! _I~, 1;:-: 1- •1- ).(S' 
~u~Y ~~c.r--uJ~ 

Sekali-kali tidak demikian; sebenamya sega/a yang se
lalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. 

{Surah al-Muthoffifin: 14) 
Sabda Nabi saw: . - , .. 

~,.a: ~jJL, '·"·)\ ''~'\ J.:;.j\ 0} ·- - . . "".J r ~ . "' " , , _, 

<rS"Lil-1 •'JJ) 

Sesungguhnya seseorang itu pasti akan ditutup rizki
nya disebabkan o/eh dosa yang di/akukannya. 

(Hadits riwayat Hakim) 

27. Pengawasan mendidik manusia bersikap menerima 
segala pemberian/nasib dari Allah tanpa harus berpu
tus asa atau mengeluh. 
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Firman Allah swt: 
-· - • • .. 1 -JL.;. .. 11 ~ ;.-, • 1; ".. < :;..;.-, ... ~ ~ ...... .l.Jl-1 ~ L; ~ ~~:; ~-.. - . ..r- u; . ~ ,.-----:- - .; L) ..ii 

- -... 1 • • ._. - T ... -. ·.- ~I I - I; • -.. ': • - - <I I a - • ": L...:.!.lJ - • - -<I L!;; • . 
1.,r..; ,,,.-...-_,'-.). - ~·. -~ !' ~ -~ ..J. .. - •. - ~· 

• - .,,,. a -
~ I I , - • - .. , <" - - I / -. 111•1 u.· . 
~ ·,._ r. ~~ ~ ~LJ ~ ~~=.~at 

Dan janganlah kamu iri hati terhadap sesuatu yang di
karuniakan Allah kepada sebagian kamu /ebih banyak 
dari sebagian yang lain. Bagi orang /aki-laki ada bagi
an dari yang mereka usahakan dan bagi para wanita 
pun ada bagian dari yang mereka usahakan. Dan me
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap sega
/a sesuatu. 

(Surah an-Nisa: 32) 
Firman Allah swt: 

~ '~t:; ® ~ ~y.. )J.Ji ~.; l~l (~ Li )A 2;JJ.. ~ jT ~t • 
® Li.,;..; j: ;jj 

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah 
/agi kikir. Apabi/a ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah 
dan apabi/a ia mendapat kebaikan ia amat kikir. 

(Surah al-Maarij: 19-21) 

28. Pengawasan pada akhirnya membentuk kepribadian 
manusia takwa yang dijanjikan oleh Allah akan mem
peroleh berbagai kemudahan dan keuntungan. 

Firman Allah swt: 
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II . , . - ,, . -
,·-~1~ 

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberi· 
nya rizki dari arah tiada disangka-sangka. 

(Surah at-Thalaq: 2-3) 

Firman Allah swt: 
, ... 

~ I • • ·f • •" 1 ~ !_ -:. -: "I ~, - -~ ~ ... --r ,:r- _,~ ~ -....u c:;-- .! L1-_, 

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya 
Allah menjadikan kepadanya kemudahan dalam urus
annya. 

(Surah at-Thalaq: 4) 

Firman Allah swt: 
; - - " .-

~ I·.....>! l'U •• t;,:.•, ~ ... ~t;- ;, .-, i:.c. • '!<•.~I J !!; _._-; ~ 
~ J-· r , _..,, _, == ~ , - ~ ·~ 

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan menutupi kesa/ahan dan akan melipatgandakan 
pahala baginya. 

(Surah at-Thalaq: 5) 

PPA untuk Penghulu 79 



C. JENIS PENGAWASAN 

1. Pengawasan fungsional 
a. Pengawasan menurut pandangan Islam sejalan de

ngan kegiatan amar makruf nahi munkar. Dalam 
pengawasan dikenal suatu lembaga/unit kerja atau 
badan yang mempunyai tugas untuk itu. Hal ini sa
ma halnya dalam amar makruf nahi munkar, perlu 
ada sekelompok masyarakat yang mampu melaku
kannya. Lembaga pengawasan fungsional dalam 
tugas pengawasan dapat diumpamakan seperti se
kelompok masyarakat yang melakukan amar makruf 
nahi munkar. 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada makruf dan mencegah dari yang munkar. 
Merekalah orang-orang yang beruntung. 

(Surah Ali lmran: 104) 

Firman Allah swt: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan un
tuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan 
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mencegah dari yang munkar dan beriman kepada 
Allah. 

(Surah Ali lmran: 110) 
b. Hasil-hasil pengawasan fungsional antara lain diikuti 

dengan rekomendasi/saran tindak. Ukuran daya gu
na hasil pengawasan adalah kemampuan pelaksa
naan saran tindak penyempurnaan yang direkomen
dasikan lembaga pengawasan. Sebagai seorang 
muslim, setiap bentuk peringatan yang baik wajib 
ditaati dari manapun datangnya. Hanya orang kafir 
yang tidak pernah mau mengikuti peringatan dan 
tidak peduli kepada kesalahan dirinya. 

Firman Allah swt: 

:.A· .l.......:.!; o:. i · f ,•r; · i.__;f;. o:. ,. ic. ~j- - 1 • :.< -: . .L.Jj ~ I 
r ..) - r- r ..) r - .. ,..._.._ _,~ u= - '"'~ 

- - - ., - ·- -' r;~ • .... •• - • r;~~- r;;; • 1; ~1-.: ~~: -.!...~ ~ 
c.,r-"-JI "!- ~JI ::,_......~ f ~ .._,_,.-._..,.. - -.. '· - ' I:- - ~· - - .. _ - . • - • f 

1 '?C. ~ .J..S;. e. a'"'' .LC: ,.AA r o p 
, .. _. J -1-_ • 

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi 
mereka, kamu beri peringatan atau tidak, mereka 
juga tidak beriman. Allah te/ah mengunci mata hati 
dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka 
ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. 

(Su rah al-Baqarah: 6-7) 

2. Pengawasan melekat 
a. Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan lang

sung kepada bawahannya dalam suatu struktur or
ganisasi. Pengawasan melekat menjadi keharusan 
bagi setiap unsur pimpinan dalam rangka memper
tanggungjawabkan kepemimpinannya dan dalam 
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upaya mengetahui sedini mungkin terhadap ke
mungkinan kesalahan yang diperbuat oleh bawah
annya. 
Dalam pandangan Islam setiap pimpinan diminta 
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 

Sabda Nabi saw: 
~ , . ... .... ~ , , ~, , ,, 
J~j ~i~ r~yu ~~ y. J~ ~'j ~\~ ~ 

(~~) 

Setiap kamu adalah penggembala/pemimpin dan 
kelak akan diminta pertanggungjawaban tentang se
gala yang dipimpin. Pimpinan ada/ah penggembala 
bawahannya dan kelak akan diminta pertanggung
jawaban tentang gembalaannya. 

(Hadits riwayat Bukhari Muslim) 
b. Sebagai salah satu sarana untuk pertanggungja

waban, seorang pemimpin dalam arti luas harus 
memperhatikan dan mengawasi anggota yang di
pimpinnya. 
Firman Allah swt: 

~I~ ·•- .. l, .f 1.: · i!J..;•..__i ·.:uf ~f:::.-...·..__i ·tit_;..~ l:l: .. ·f"l!il . ~--u~~ ~.;- u --~i.r! Y ..> ! 

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada 
kaumnya dengan memerintahkan: "Berl/ah kaummu 
peringatan sebelum datang kepadanya azab yang 
pedih." 

(Surah Nuh: 1) 
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Firman Allah swt: 
- -~ • .:uLi. !. ~ • !j,:.ii1 -:~h-; 

~J- ~~:.H ~ -

Hai orang yang berselimut, bangun/ah lalu berilah 
peringatan. 

(Surah al-Muddatstsir: 1-2) 
Firman Allah swt: 

~ - ' - • : • -, • • 1 .##' . : • WI LA~ .. _ I'~· < 1.;,,1- • < - h 1-:...___; . .....:...;1;. ::~.Lll 1 -..~l.:W 
1..1" .Y _, ·J r• ··- _, F ~ ..F . """" - ~ -

·--~T-·J . - J 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar
nya ada/ah manusia dan batu. 

(Surah at-Tahrim: 6) 
Firman Allah swt: 

Berl/ah peringatan kepada kerabat kerabatmu yang 
terdekat. 

(Surah asy-Syuara: 214). 
c. Pengawasan melekat yang paling utama dalam 

pandangan Allah adalah "dari dan kepada diri sen
diri11. Manusia sering merasa aman apabila ke
salahan dan dosanya tidak diketahui orang lain wa
laupun Allah tetap mengetahuinya. Karena itu peng
awasan melekat diri merupakan alat penangkal 
yang paling tepat. 
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Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka 
tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta 
mereka ketika suatu ma/am mereka menetapkan 
keputusan rahasia yang tidak diridlai Allah. Dan 
Allah ada/ah Maha Meliputi ilmu-Nya terhadap se
gala yang mereka kerjakan. 

(Surah an-Nisa: 108) 

3. Pengawasan masyarakat 
a. Pengawasan masyarakat merupakan kritik yang di

lakukan oleh anggota masyarakat terhadap aparat 
negara yang dianggap melakukan kelalaian. Per
ingatan dari seseorang kepada pimpinannya ibarat 
seorang makmum salat yang memperingatkan 
imamnya dengan cara-cara yang disahkan ketika 
imam melakukan kesalahan dalam mengerjakan sa
lat. Dengan demikian sikap melakukan koreksi ter
hadap suatu kesalahan orang lain termasuk pimpin
an/penguasanya dan kepada sesama anggota lain
nya merupakan tindakan yang diajarkan oleh Islam. 

Firman Allah swt: 
.,.,,. : . - - ·~ ., 

"~··I • "' 1 ' "•~ 'l.:J'f • • •.•· ! • µ1-. 1 µ1' 1· '-9 •' U • ..... L...J . .4........a..J " • 4 • e• I~ • : • ......:..... J . "" ; u,.,_, .. VS--"""'" .,,,., I . - ""VJ -
. ·r < . '- ! - • • - • - -

r--•Lr-0~J . -

Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempu
an sebagian mereka adalah menjadi peno/ong bagi 
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sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan 
yang makruf dan mencegah yang munkar. 

(Surah at-Taubah: 71) 

Sabda Nabi saw: .,- "~ " "" ..... ~ .. ... -
01 ~J j$:. ~I ~:,; ~-.,~; 'Y) :?=.:.:JI (,\~ '~! ;j.LJ' 01 

,, , ,,,,. ,, .. ... 
I~ ., ... ,, 

....., \.AJllLJ .. ;. •• 
. . ,- 0 -,. , "' ,, 

(.> J'.) y.i •'JJ) 

Sesungguhnya manusia bi/a melihat kemungkaran 
sedangkan mereka tidak mencegahnya maka da
tanglah saatnya Allah Azza Wa Jal/a menjatuhkan 
siksanya secara umum. 

(Hadits riwayat Abu Dawud) 

b. Pengawasan masyarakat pada umumnya dilakukan 
melalui pengaduan tentang perilaku aparatur baik 
langsung, melalui surat, atau media cetak. Peng
aduan seperti itu dibenarkan sepanjang melalui pro
sedur dan cara yang disahkan, tidak berupa pra
sangka tanpa fakta yang dapat dikatagorikan seba
gai fitnah dan prasangka yang mendapat dosa. 

Firman Allah swt: 

~t1-: r.,j-= ·-=?1-= r.•f-: -1 ... ,.<j.•.:: ;..il ~-1;.-: .Llf1 -=-'b 
('-'~~ ~0~~ ~ ~ -'·- . ,_,........ ~- ~ -

Hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan 
dar/ prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka 
adalah dosa. 

(Surah al-Hujurat: 12) 
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Firman Allah swt: . . ,,. -. . ~ .,,. .,,. . ·-
I I- - • I :. · I • - -<1 1 - ·-: - ~· 1- - }:J' 1- · ~ '~- 1-..a.::...> ..1-li.I - LA IL.I ~ • • • • .3 L...l • a. 
~ - ~- r- .; - - .,, ~ c.J-' ..,,--.. .. - J 

Dan orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, 
maka sesungguhnya mereka telah memikul kebo
hongan dan dosa yang nyata. 

(Surah al-Ahzab: 58) 
Sabda Nabi saw: , • " • ,. • .... • ' f 
~~I ~~\.i ~ ~~ ~.-a:la ~~ ~ o~I ~ LS~~ 

,,, ,,, ,,, 
,,.,,,. - " . . , , 
~t,;.. S ~t,;. ~~.H 2..ll; I~ ~~,,, o"' • • ~ 
- - ~ J.r.- -, , "' " 

(c$J6"YI •'JJ) 

Barang siapa me/ihat penguasanya melakukan se
suatu yang tidak disenangi hendaklah ia bersabar, 
karena seseorang yang memisahkan dirl dari jama
ah barang sejengkal dan mati dalam keadaan itu, ia 
mati sebagai jahiliyah. 

(Hadits riwayat Bukhari) 

c. Bagi aparatur negara, pengawasan masyarakat me
rupakan cambuk untuk meningkatkan pelaksanaan 
tugas dan menyempumakan aparat. Oleh karena itu 
dalam menghadapi pengawasan masyarakat apa
ratur negara dituntut untuk mampu bersikap tang
gap dan lapang dada. Bila pengawasan itu benar, 
maka kebenaran itu dijadikan dasar pengambilan 
tindakan. Bila pengaduan itu berupa fitnah, sesung
guhnya mereka belum tahu, karena itu perlu bijak
sana dan sabar serta memandang hal yang demiki-
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an sebagai suatu cobaan. 

Firman Allah swt: 

Maka bersabarlah kamu atas ha/ yang mereka ka
takan. 

(Surah Thaha: 130) 

Firman Allah swt: . ·~ - -- - ~ ® -?,_:.\.j1r:,.....;.~~,~0l ~L...oi L; :., __ ,..._i: :, .... ;. __ ; lj 

Dan bersabarlah terhadap ha/ yang menimpa kamu, 
sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 
yang diwajibkan oleh Allah. 

(Surah Luqman: 17) 

d. Anggota masyarakat hendaklah menghindari motif 
penyampaian pengaduan tentang kesalahan orang 
lain sebagai alat untuk menutupi kesalahan diri. Pe
patah mengatakan 11Maling teriak maling". Perbuat
an demikian merupakan dosa yang berat. 
Firman Allah swt: 

Barang siapa yang mengerjakan kesa/ahan atau do
sa kemudian dituduhkannya kepada orang yang ti
dak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat 
suatu kebohongan dan dosa yang nyata. 

(Surah an-Nisa: 112) 
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D. TATACARA PEMASYARAKATAN DAN PENERAP
AN PENGAWASAN 

1. Pengawasan harus bermotif kebaikan/kerelaan 
Allah. 

Sabda Nabi saw: 
,, , • • A.,., 

~j ~ fl') t.:aJG.:. ~ 0\S"" L. 'Yl P' ::.,-. .ll\ ~ 'Y 
, , 

(-Ui-\... JI •'J.J) 

Allah tiada menerima amalan kecuali yang ikhlas 
untuk-Nya dan mengharapkan keridlaan Allah. 

(Hadits riwayat lbnu Majah) 

2. Pengawasan harus dicontohkan dengan perbuatan 
yang dimulai dari diri sendiri. 

Firman Allah swt: 

Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad 
dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang 
yang berlakwa. 

(Surah az-Zumar: 33) 

3. Pengawasan harus dengan cara yang lemah lembut 
dan tidak kasar. 

Firman Allah swt: 
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-/ah kamu berfa
ku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
bersikap keras lagi berhati kasar, tentu/ah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maaf
kanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka 
dan bermusyawarah/ah dengan mereka dalam urus
an itu•. Apabila kamu telah membu/atkan tekad, ma
ka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepada
Nya. 

(Surah Ali lmran: 159) 

4. Pengawasan dengan pengungkapan atau tutur kata 
yang baik dan mendidik. 

Firman Allah swt: 
-- . - ·- .. ·- . ·- - . -- -l~r4J..u,;..- ;;.:- ;.Jl~·-:q- ·~~~- I - ' ,, ~~I ~~- - . ,,_ - -~-'- - •. J~U"".~ - - - .. - -

-: ,::,~il..-...i~f- ·-: .. 1 - . --1-:_ .- '...i~f- ·ill- '!I~ -·f 
~- ; ~ ,,a,, ---; ~ c>'P Lr--t ~ ~ .J cJ~cJ-> 

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan 

• Urusan itu maksudnya hal-hal duniawi, seperti urusan 
politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. 
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hikmah dan pelajaran yang baik dan bantah/ah 
mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu yang /ebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia/ah yang /ebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

(Surah an-Nahl: 125) 

Firman Allah swt: 
• - I - • • • • -1 Tl ... ; 

~<r .:.1_~·.~1' ..>.....:.'l. -1- r --.u.i1 ~-~. '!-1-.-: J...11 1 -:'~ r- c-=-=~ .J..i_ ~ ~_,._, ~ .r- ~- ~ -

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 
kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. 
Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalan
mu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa 
mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
ia telah mendapat kemenangan besar. 

(Surah al-Ahzab: 70-71) 

5. Pengawasan tidak bernada menghasut, berburuk 
sangka, iri dan dengki kepada orang lain, melainkan 
mendorong persatuan dan kesatuan umat. 
Sabda Nabi saw: 

'1) ,~, $ :.; '1) '~ ~~\ yiS-f :)J\ 0~ :)J') ;.S41 
"' ,. , 1 , , , ,,, ,,,,. , 

,. ,._<"' ,. '· . w ""' ,. , "'1::0' ,,.. ,. , .. ~ ""' ,. , " .. : 
YY J _ras-. iJ Jf. iJ J..L.,.., iJ .J ~ 

\j'( •. \ ~\ ;w-
~- . .. ,,. ,,. 
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Jauhkan dirimu darl menuduh yang hanya berdasar 
prasangka be/aka, karena tuduhan demikian adalah 
sedusta-dusta pembicaraan. Jangan/ah kamu 
mengintai, jangan mencari kesalahan orang lain, ja
ngan berdengki, jangan saling membelakangi, dan 
janganlah kamu saling membenci. Jadilah kamu se
mua sebagai hamba Allah yang bersaudara. 

(Hadits riwayat Bukhari) 

6. Pengawasan tidak bermaksud mementingkan diri 
sendiri dan golongan. 

Sabda Nabi saw: 

e:a~ ~J ~ ~ ~ 
... , . • f ... .. .. • i· 't \ ... • • l; .... • ' .... 
r-"' u-. - .. ...J /' '-rr-' ~ if '-'9 

,,, "' , - ,,, , . , """ , 
~\ ~\~ C.J (.-1 ~ .. ... .. 

(4s- ~) 

Tiada seseorang hamba yang memerintahkan urus
an umat Islam tetapi tidak mau bersungguh-sung
guh mengurus kepentingan rakyatnya, melainkan 
hamba itu tak akan dapat mencium bau surga. 

(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim) 

7. Pengawasan harus berorientasi kepada iman, ke
baikan, dan kesabaran. 
Firman Allah swt: 

1~~:; l_,..:_;1; ~_µi ~l ~ J·..:.J-~ ~ · , ·.jT0t Q -r c.:ii:; 
• 

0p~1;.,ol~j~~ l;.o1~:;,: .;.J·.:Jf 

Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada da
lam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 
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dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati 
supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabar
an. 

(Surah al-Ashr: 1-3) 

B. Pengawasan perlu teliti terhadap informasi dan tak 
mudah percaya sebelum dilakukan pengecekan. 
Firman Allah swt: 

l f-l - rt, - • - l .... : 
~ .. ~f.J ~ ~::::; ~~li "...<t.~0!:; ~;l;.~~I ~l!,l 

I - r -

e - ': , .. i;, i 1- ~-- l • • • ": - i -- I r-• :: • •....e..>...!.,;, .. l.e ...,,_ a·• t 1 ' f >&..+ "- J 
~--- .. ..,,,,, ! . - .T' 

Hai orang-orang yang beriman, jika orang fasik 
datang kepadamu membawa suatu berita maka 
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa
kan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa me
ngetahui keadannya yang menyebabkan kamu me
nyesa/ atas perbuatan itu. 

(Surah al-Hujurat: 6) 

9. Pengawasan dengan pendekatan yang baik dan de
ngan cara yang menggembirakan. 
Sabda Nabi saw: 
... ,_ • .J '.. .. _A " ' .. ... 

~I rs~\ j>-:,4 J ~ l~lj lj~ ~ ;1j 1Y,.JuJ lj~..>.:. 
, , , , 

~f ~l Lli ~J Jli ~l J:;.J Li ~i ~J 1~li ~1: c. .. .. 

(~WIJ !)~.!.II •'JJ) 

Pimpinlah mereka ke ja/an yang baik, dekatilah me-

PPA untuk Penghulu 92 



reka, dan berilah mereka kabar gembira. Ketahuilah 
olehmu bahwasanya sekali-kali tidak akan masuk 
surga seseorang yang hanya bergantung pada 
ama/nya. Berkatalah mereka: "Dan tidak pula Eng
kau ya Rasulullah?" Berkata Nabi: "Saya pun tidak, 
kecua/i Allah meliputiku dengan ampunan dan rah
mat-Nya. Sesungguhnya amal yang disukai Allah 
ialah yang kontinyu sekalipun sedikit. 

(Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai) 

10. Pengawasan mempertimbangkan kemaslahatan 
yang lebih besar. 
Sabda Nabi saw. 

I ~11 • ' ' -. ~ ', I ~I, ' e.-. 
_ .... \,,;,J,J , d • 4 I . .... \,;,J ->-
11..,.1 \ .. 11...1 J·-, .. .. 

(yl;kJI elJJ) 

Sebaik-baik manusia ialah yang lebih bermanfaat 
bagi manusia lain. 

(Hadits riwayat at-Thabrani) 

11. Pengawasan tidak bermaksud mencari kesalahan 
orang lain. 

"' "" 4. J~ ;; L>lS" 
"""' "' , 
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Wahai kelompok orang yang telah beriman dengan 
/idahnya padahal iman itu be/um masuk dalam ha
tinya: "Janganlah kamu mengumpat orang, jangan
/ah kamu mencari-cari kesalahan tentang aib orang 
lain. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan/aib 
orang muslim, maka Allah akan mencari aibnya, dan 
pasti aib itu akan diketahui umum, akan memalu
kannya, walau ia bersembunyi di rumahnya. u 

(Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim) 

12. Pengawasan tidak bernada menghina dan menye
barkan fitnah/adu domba. 

Firman Allah swt: 

~,~ .. ::;i~·:.;~©~c.!>l;..Ji t-¥ij 
• • 

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak 
bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang 
kian kemari menghambur fitnah. 

(Surah al-Qalam: 10 - 11) 

13. Pengawasan dengan akal sehat, bukan nafsu dan 
emosional. 

Firman Allah swt: 

~ l ~ IG. .:j 
~ .. _ ....... 
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Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati 
mereka kesombongan yaitu kesombongan jahiliyah, 
lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasu/
Nya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah 
mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan me
reka berhak dengan kalimat takwa serta patut me
milikinya. Dan Allah adalah Maha Mengetahui se
gala sesuatu. 

(Surah al-Fath: 26) 

14. Pengawasan tidak mencerca golongan lain dan 
menjatuhkan nama baik. 
Firman Allah swt: 

I,.-: 1 ~ _<--: .f T - - • :. • -»• :-. ·~~1 ~-1-.-: .Ji 1 --~b 
J:-:-> ~ ~ ~ ~ r _,.... .r- r _,.... .J •• ~ er- - ~ -

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu ka
um mengolok-olok kaum yang lain. Bo/eh jadi mere
ka yang diolok-olok /ebih baik dari mereka yang 
mengolok-olok. Janganlah pula para wanita meng
olok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang 
dio/ok-olok lebih baik dari wanita yang mengo/ok
olok. Janganlah kamu mence/a dirimu sendiri dan 
janganlah kamu saling memanggil dengan sebutan 
yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah se
butan yang buruk sesudah iman. Barangsiapa yang 
tidak berlaubat, maka mereka ada/ah orang-orang 
yang zalim. 

(Su rah al-Hujarat: 11) 
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15. Pengawasan tidak mengambil keputusan sendiri 
melainkan memperhatikan pendapat atau saran 
orang lain. 
Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: 

, I '• • , ,_ t, .... , , 
.y ~ (j) 0f _;Aj\ .y J); ~ ~ J); ~~' 4U\ J~:J Li 
,,, ,, , , , , 

~ • -j: ~ ~ ". • . 1 • . ~ \I ": _.. ": .:_f ~ \ j I• ' .. • I .. J li ~ i ~, .. .r-:- u- v v- ~ ,, , ,,,. , , 

~LSJ~ 
(_pJI ~ t.f.I olJJ) 

Ya Rasulullah. timbul beberapa urusan kami yang 
tidak turun a/-Quran terhadapnya, dan tak ada pula 
padanya Sunnahmu. Apa yang harus aku lakukan? 
Nabi menjawab: "Kumpulkanlah orang-orang yang 
pandai dari antara orang-orang mukmin, dan bermu
syawarahlah dengan mereka tentang ha/ itu". 

(Hadits riwayat lbnu Abdi/ Barr) 

PPA untuk Penghulu 96 



«&£r -r

■

a 
w

FW •• vl . .;, S..W .. V 

| . -.o
L' 
L '-j' P; •

MX*'

iO V .. -■ -

i- :f
<'#■

F- f ' ?''"' i

■

■

'4


	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_001
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_002
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_003
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_004
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_005
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_006
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_007
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_008
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_009
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_010
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_011
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_012
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_013
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_014
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_015
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_016
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_017
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_018
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_019
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_020
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_021
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_022
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_023
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_024
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_025
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_026
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_027
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_028
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_029
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_030
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_031
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_032
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_033
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_034
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_035
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_036
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_037
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_038
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_039
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_040
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_041
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_042
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_043
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_044
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_045
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_046
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_047
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_048
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_049
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_050
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_051
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_052
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_053
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_054
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_055
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_056
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_057
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_058
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_059
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_060
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_061
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_062
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_063
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_064
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_065
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_066
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_067
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_068
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_069
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_070
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_071
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_072
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_073
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_074
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_075
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_076
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_077
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_078
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_079
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_080
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_081
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_082
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_083
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_084
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_085
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_086
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_087
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_088
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_089
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_090
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_091
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_092
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_093
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_094
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_095
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_096
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_097
	Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA) Untuk Penghulu_098



